Vánoční konCert

Srdečně Vás a Vaše děti zveme
na Vánoční koncert CHCIPOMOCI.info,
který se uskuteční

v sobotu 30.11.2013 v 16,00 hod
Večerem Vás bude provázet

Monika Marešová
Těšit se můžete na vystoupení

OLGY LOUNOVÉ,
Dětského baletu Praha a talentovaných dětí z DD Sázava

v sále TOP Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4
Součástí programu bude charitativní bazar výrobků
pěstounských rodin a Mikulášská nadílka pro nejmenší hosty
V průběhu večera budou vyhlášeny výsledky
ankety „PRIMA táta a máma“ z pěstounských rodin.
Výherce získá dovolenou pro celou náhradní rodinu.
CHCI POMOCI – DESIGN MANUÁL
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KritÉria soutěže „PRIMA táta a máma“:

Časový harmonogram akce:

nominace od dětí z pěstounských rodin v podobě dopisů
a vysvětlení proč si zaslouží toto ocenění právě jejich táta
a máma zasílejte na mail: jana.vacenovska@nadacetm.cz
nejpozději do 12.11.2013
Ke každé nominaci napište základní údaje o nominovaných
(táta a máma soutěží dohromady) a připojte foto s nimi!

15,00 –15,30
registrace hostů, příprava prodejního místa
16,00 		
zahájení akce, moderátorka Monika Marešová
		
Koncert Olga Lounová, Dětský balet Praha,
		
děti z DD Sázava
17,00 		
Vyhlášení „PRIMA táty a mámy“
		
z pěstounských rodin, předání ceny
17,15 		Charitativní bazar výrobků
		
pěstounských rodin
18,00 		
Mikulášská nadílka pro nejmenší hosty
19,00 		Ukončení večera

Bazar:
Na charitativním bazaru mohou rodiče a děti z pěstounských
rodin prodávat své výrobky.
K dispozici budou stolečky, vše ostatní je třeba si připravit.
produkty – např. balíčky s domácím cukrovím, perníčky, vánoční
ozdoby, svícny, pletené výrobky, ručně vyráběné novoročenky,
dárky z keramiky atd.
Předměty k prodeji je třeba připravit tak, aby byly lákavé ke
koupi (cukroví zabalené v celofánu, s mašličkou atp.) a opatřené
cedulkou s cenou.
Věříme, že Vaše výrobky udělají radost hostům večera a Vám
udělá radost výdělek, který si z prodeje odnesete. Za „pronájem
stánku“ budeme žádat pouze symbolický příspěvek – 5 kusů
Vámi vyrobených výrobků do tomboly na Mikulášskou nadílku.

Organizátor:

Hlavní partneři:

Věříme, že si společně užijeme krásný téměř adventní večer,
během kterého se potkají ti, kteří chtějí pomoci.
Vstupenka:
Tento dopis se stává vstupenkou po potvrzení účasti
(rodičů i dětí) na mail: jana.vacenovska@nadacetm.cz
nebo tel. 777 670 077, a to nejpozději do 30.11.2013.
Prosíme také o upřesnění počtu dětí, které se budou účastnit
Mikulášské nadílky.
Těšíme se na setkání s vámi!

Partneři:

