
Katowice , 07.09.2021

                                 Do sponsorów, wolontariuszy oraz mieszkańców osiedla Kokociniec  i okolic

W  sobotę  18  września  br.  w  godzinach  od  14.00  do  18.00  grupa  mieszkańców  przy
współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Miejskim Domem Kultury będzie organizowała
wydarzenie plenerowe pt.  „ Aktywny Kokociniec- Festyn Rodzinny” w okolicy Siłowni
Plenerowej  Małpi  Gaj  i  Strefy Gier i  Zabaw (  ul.  Kijowska 97 ).  W ramach wydarzenia
zaplanowane są różne atrakcje dla dzieci i dorosłych mieszkańców naszej dzielnicy. 

W  związku  z  tym,  że  nie  mamy  źródła  finansowania  wszelkie  koszty  związane  
z wydarzeniem ponosimy z własnych, prywatnych pieniędzy. Dlatego zwracamy się z prośbą,

o wsparcie naszej imprezy i przekazanie darowizny w formie rzeczowej (np. napoje, słodycze,
przybory plastyczne, farby akrylowe, pisaki akrylowe, kredki,  gadżety, gry, zabawki i inne),
które przeznaczymy na nagrody dla osób biorących udział w konkursach. 

Ze  strony  organizatorów  oferujemy  promocję,  poprzez  wymienianie  nazwy  sponsora  na
plakacie,  poinformowanie  mieszkańców o  wkładzie  firm w organizację  imprezy  w takcie
wydarzenia, a także wymienienie darczyńców na stronie internetowej Kokociniec.pl oraz FB
Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba.  
W ramach podziękowania wystawimy Państwa banery, rollup i inne materiały promocyjne w
miejscu wydarzenia oraz zrobimy dokumentację  fotograficzną,  z uwzględnieniem Państwa
wkładu w organizacje imprezy.
Niewątpliwie jest  to również też dobra okazja,  do nawiązania dalszej współpracy z naszą
inicjatywą oraz innymi podmiotami działającymi naszej w dzielnicy. 

Zapraszamy również do wsparcia imprezy poprzez wolontariat. Każde ręce do pracy będą dla
nas pomocne, a nawet najmniejsza nagroda rzeczowa będzie doceniona.

Na  naszych  stronach  internetowych,  tydzień  przed  wydarzeniem  dostępny  będzie  plakat
informujący mieszkańców o wydarzeniu. 



Przedstawiając  propozycję  współpracy  liczymy,  że  spotka  się  ona  z  zainteresowaniem  
z Państwa strony. 
W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o kontakt telefoniczny z Dorotą Żywicą 
Nr kontaktowy: 607 261 011 lub drogą elektroniczną e:mail kontakt@kokociniec.pl 
W załączniku przesyłam plan festynu rodzinnego. 

Z wyrazami szacunku 

Dorota Żywica
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