Již 20x se uskutečnil pobytový tábor
hendikepovaných dětí STRUŽIELKA. Iniciátorem a
hybatelem této myšlenky byl ostravský rotarián
dr. Jaroslav Černý, na organizaci se vždy podílel
ostravský Rotary klub a Rotary klub ze Žiliny a
realizace je na bedrech Múzické školy v Ostravě Mariánských Horách včele s její ředitelkou paní
Miloslavou Soukupovou a partnerské instituce
Kysucké osvětové středisko Čadca na Slovensku.
O tom, že STRUŽIELKA nadchne účastníky, svědčí
jeho dvacet úspěšných repríz od r. 1993. Program
vlastního táboru se nikdy neopakuje, opakuje se
však problém zajistit jeho financování. Sbíráme
vlastní prostředky, hledáme sponzory. Znovu
také oslovujeme společnost PRAZDROJ a.s., která
nám dává šanci získat peníze z jeho dotačního
fondu „Prazdroj lidem“. Malý háček je v tom, že
projekt musí získat podporu – hlasy veřejnosti.
Proto se obracíme na tebe!

Podpoř projekt „Stružielka – Eia gaia 2014“
POŠLI SMS ZPRÁVU
Zašlete SMS ve tvaru PLRmezera17 na číslo 603 824 189. Z jednoho čísla je možné zaslat pouze jednu
SMS zprávu a přidělit tak jeden hlas vybranému projektu. Uvedené telefonní číslo je registrováno v síti TMobile. Cena SMS zprávy závisí na tarifu odesílatele, tedy minimální.

HLASOVACÍM KUPONEM
Kupón vyjde v Moravskoslezském deníku 29. a 30. října. Adresa pro zaslání/doručení kupónu: Crest
Communications Ostrava s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava 9.
Nebo vhozením do HLASOVACÍCH BOXŮ umístěných
•
•
•
•
•
•
•
•

v návštěvnickém centru pivovaru Radegast v Nošovicích
na Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1149
v redakci Moravskoslezského deníku v Ostravě, Mlýnská 10
v redakci Frýdecko-Místeckého a Třineckého Deníku ve Frýdku-Místku, 8. pěšího pluku 1975
v redakci Karvinského Deníku v Karviné, Mlýnská 788
v redakci Novojičínského Deníku v Novém Jičíně, Dolní brána 10
na městském úřadě v Jablunkově, Dukelská 144
na radnici města Ostravy, Prokešovo nám.

HLASOVÁNÍM NA INTERNETU
Najdi na internetové stránce http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/prazdroj-lidem na odkaz
‚Moravskoslezský region‘, odtud přejdi na část ‚Hlasování veřejnosti‘ a tam klikni na HLASOVACÍ
FORMULÁŘ. Zde stačí označit 17 v prázdném kolečku Tábor Stružielka – Eia Gai‘, vyplňte věk, místo, kde
bydlíte a další údaje dle pokynů, nezapomeňte na kontrolní kód a potvrzení přečtení pokynů. Pak
stiskněte ODESLAT HLAS a následně z obdrženého emailu ještě jednou potvrďte své hlasování.

