Towarzyszu!
Kierujemy do Was naszą prośbę o wsparcie akcji dobroczynnej
Złombol 2016 – akcji mającej na celu zebranie środków pieniężnych,
które całościowo przekazywane są na rzecz Śląskich Domów
Dziecka

Z

łombol
to
ekstremalna
wyprawa
pojazdami
komunistycznej
myśli
technicznej.
Jak dotąd trasy prowadziły mi. do:
Monaco, Azji (Stambuł), Loch Ness,
Grecji, Nordkapp, Hiszpani oraz na
przełęcz Stelvio w Alpach aby
dowieść, że komunistyczna produkcja
i myśl techniczna jest niezawodna i
solidna. Tegoroczna odsłona imprezy
ma swój finał w Palermo, a
dodatkowo jako odcinek specjalny
zaplanowana jest przeprawa do
Tunezji i zwiedzanie czarnego lądu.
Załogi biorące udział w wydarzeniu z
własnego kapitału pokrywają koszty
wyprawy
(wyżywienie,
noclegi,
paliwo,
opłaty
drogowe
i
administracyjne) oraz koszt zakupu i
remontu auta. By wystartować w
imprezie Złombol 2016, musimy
zebrać i przekazać na rzecz Fundacji
Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka z
siedzibą w Chorzowie przy ul. Łani 1,
minimum 1.500 PLN. Jesteśmy
przekonani,
że
dzięki
Waszej
ofiarności nam się uda!

Korzyści płynące z zostania Darczyńcą:
















REKLAMA NA SAMOCHODZIE
umieścimy na naszym aucie naklejki dostarczone przez
Darczyńcę
(może
to
być
logo,
zdjęcie,
adres strony internetowej, grafika, etc)
naklejka będzie widoczna na wszystkich materiałach
foto-video z wyprawy
osoby prywatne mogą umieścić swój podpis
na samochodzie
po powrocie zamierzamy użytkować auto bez usuwania
reklam
OBECNOŚĆ W MEDIACH
Darczyńcy mogą, poza dobrym uczynkiem, cieszyć się
dużym zainteresowaniem medialnym (TVN, TVP3,
Teleexpres, TVN Turbo, TV Silesia, Gazeta Wyborcza,
Dziennik Zachodni, Dziennik Polska, EchoMiasta, Metro,
Classic Auto, WRC, RMF FM, Antyradio, Radio Eska,
Wirtualna Polska, KMH, Interia i wiele innych)
w każdym wywiadzie, w którym będziemy brać udział,
opowiemy również o naszych Darczyńcach oraz o ich
działalności
lista
Darczyńców
jest
widoczna
na
stronie
www.zlombol.pl
IMPREZA STARTOWA
odbędzie się 25.09.2016 r. w Katowicach, jest to
wspólny start wszystkich ekip biorących udział w
Złombol'u połączony z przejazdem przez miasto
co roku gromadzi się bardzo liczna publiczność oraz
wiele mediów lokalnych i ogólnopolskich

D

arczyńcą
może
zostać
każdy, zarówno osobowa
jednostka, jak również
podmiot
gospodarczy,
czy
przedsiębiorstwo. 100% wpłaconych
przez Towarzyszy środków zostanie
przekazana na dzieci z domów
dziecka na Śląsku.






możemy pokazać się np. w koszulkach z reklamą, logo
Darczyńcy
można wywiesić swój banner reklamowy, rozdawać
ulotki etc.
REKLAMA NA FACEBOOK
stworzymy galerię, w której umieścimy zdjęcia, filmy i
obrazki przekazane przez darczyńcę wraz z danymi
teleadresowymi, krótkim opisem i przekierowaniem na
wskazaną stronę

Dane do przelewu:
Fundacja Nasz Śląsk im. Gen. Jerzego Ziętka
KRS 0000198194, NIP 954-246-81-70
Subkonto Zlombol: 72 1050 1214 1000 0023 2153 3859
Tytuł: Zlombol, Kurak Skoda Gang, od „Nazwa Darczyńcy”
UWAGA:
Bardzo ważny jest tytuł przelewu. Potwierdzenie przelewu należy wysłać do nas na adres
kurak.skoda.gang@gmail.com - potrzebne nam będzie na starcie rajdu. Bez niego nie możemy
umieścić reklamy na samochodzie.

Z

ałoga Kurak Skoda Gang przez ostatnie trzy edycje Złombola odwiedziła 18 państw
Skodą 120L z 1989 r. Rozsławiając przy tym komunistyczną motoryzację oraz ideę
wzajemnej współpracy i pomoc dzieciom.
Dzięki pomocy Darczyńców w roku 2015 udało się uzbierać 734 868,06 zł. Od początku
działalności akcji została zebrana niebagatelna kwota 2,5 mln zł!

W myśl wspólnej idei, pomożecie?!
Z wyrazami szacunku,
Załoga Kurak Skoda Gang
Krystian Witczak – Pierwszy Sekretarz KSG
601 702 939
kurak.skoda.gang@gmail.com

http://www.facebook.com/ZlombolKurakSkodaGang

