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STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE  ‘ART DE DONNER’  

ORGANIZATOR WOŚP W PARYŻU  
 

Koncerty  i aukcja 

10-12 stycznia 2014 

 

Szanowni Państwo, 

Już po raz 6 w Paryżu, a po raz 22 w Polsce zagra w 2014 roku Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

Wzorem lat ubiegłych sztab w Paryżu organizuje koncerty i aukcję podczas, 

których będą zbierane datki na rzecz WOŚP. Datki sponsorów są  

nieocenione, dzięki nim możemy organizować koncerty. 

Podczas 5 lat zbiórki w Paryżu zebraliśmy łączną kwotę 51909€! 

W 2014 roku zbieramy na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 
 

Piątek 10 stycznia  

Koncert zamknięty pianistki Agnieszki Ufniarz i klarnecisty Juliana 

Paprockiego w Ambasadzie RP w Paryżu. Po koncercie aukcja dzieł sztuki 
polskich artystów oraz prezentów przekazanych przez pana Ambasadora i 

jego małżonkę. Zakończymy koktajlem polskich specjalności.  

Sobota 11 stycznia  

Dzień animacji dla rodzin i dzieci w Polskiej Szkole przy ulicy Lamande w 

Paryżu, polskie specjalności kulinarne, zabawy, animacje i niespodzianki  
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Niedziela 12 stycznia-Wielki finał ! 
 

Zapraszamy do Javy, mitycznej paryskiej sali, która przyjmuje naszą imprezę 

po raz trzeci! Czeka was wyjątkowa mieszanka muzyczna ! Odrobina 

rocka,trochę jazzu, folku, nuta Chopina oraz szalony DJ! To wszystko w 

jeden dzień? Tak! Spotykamy się od 16h00. Zabawa do końca świata i jeden 

dzień dłużej z artystami z różnych horyzontów muzycznych. Polska zabawa 
na dobre w Paryżu! Zbieramy wspólnie dla WOŚP! Bądź z nami ! 

 

Nasz program 
Andrzej Bachleda Trio z wyjątkowym skrzypkiem Karolem Dobrowolskim  

Zachwycający gwiazdy francuskie polski wirtuoz harmonijki, Greg Zlap 

Klarnecista Julian Paprocki i pianistka Agnieszka Ufniarz 

Zespół folkowy 

Prosto z Polski piosenkarka Monika Jaroszyńska i odlotowy DJ. Mr. Root 

Tombola, Polski Bufet ! Światełko do nieba i tort oraz mnóstwo 
niespodzianek! 

 

Organizacja takiego wydarzenia jest sporym kosztem, nawet gdy wszyscy 

artyści grają bez honorarium. Cały sztab jak również wolontariusze pracują 

za darmo.  

Dlatego też zwracamy się do państwa z ogromna prośbą o pomoc przy 
organzacji koncertu. Potrzebujemy środków na przeróżne cele min.: 

wynajęcie sali, zwrot kosztów transportu dla artystów, zakwaterowanie i 

wyżywienie artystów. Za podarowaną kwotę otrzymają państwo fakturę, 

która stanie się dla państwa kosztem po zaksięgowaniu.  

Poniżej znajdą państwo naszą ofertę dla sponsorów, w razie jakichkolwiek 
pytań dotyczących propozycji sponsoringu prosimy o kontakt z Hanną pod 

numerem: 06.66.17.66.64  lub z Wojtkiem pod numerem: 06.98.68.66.77, 

bądź drogą mailową wosp.paris@gmail.com  

Paryski Sztab WOŚP 

www.wospparis.wordpress.com  

Like Us on  

https://www.facebook.com/wosp.paris 

 

Paryż, listopad 2013 
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PAKIETY SPONSORSKIE 6 FINAŁU WOŚP W PARYŻU 

BRĄZOWY PAKIET SPONSORSKI 
Minimum 100€ 

 

� Umieszczenie logo sponsora na naszej  stronie  do 31 października 

2014 
� Umieszczenie logo sponsora na naszej fan page Facebook do 31 

października 2014 

� Umieszczenie logo sponsora na ulotce 

 

SREBRNY PAKIET SPONSORSKI 
Minimum 300€ 

 

• Umieszczenie logo sponsora na naszej  stronie  do 31 października 
2014 

• Umieszczenie logo sponsora na naszej fan page Facebook do 31 
października 2014 

• Umieszczenie logo sponsora na ulotce 

• Zaproszenie na koncert zamknięty w Ambasadzie RP  

• Ustne uznanie i podziękowanie podczas finałowego koncertu  

• Widoczność w  naszych materiałach prasowych  

Złoty PAKIET SPONSORSKI 
Kwota powyżej 500€ 

• Umieszczenie logo sponsora na naszej  stronie  do 31 października 
2014 

• Umieszczenie logo sponsora na naszej fan page Facebook do 31 
października 2014 

• Umieszczenie logo sponsora na ulotce 

• Widoczność w naszych materiałach prasowych 

• Zaproszenie na koktajl  z artystami  

• Zaproszenie na koncert zamknięty w Ambasadzie RP  

• Ustne uznanie i podziękowanie podczas koncertu  

• Podziękowanie dla sponsora w prasie polonijnej 

• Umieszczenie banera reklamowego podczas koncertu finałowego 
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DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA 
300€ 

� Dozwolona forma reklamy: flagi, banery, ulotki, wizytówki, balony.  

 

DZIAŁALNOŚĆ  NA RZECZ WOŚP+ REKLAMA SWOJEJ FIRMY 
500€ 

� Sztab decyduje o przyznaniu miejsca na stand w zależności od 

prowadzonej działalności 

� 50% zebranych pięniądzy uzyskanych ze sprzedaży produktów lub 

usługi będą przeznaczone na rzecz WOŚP 

� Zapewniamy pomoc wolontariusza, który zebrane pieniądze przyjmuje 

do puszki WOŚP 

� Dozwolona forma reklamy: flagi, banery, ulotki, wizytówki, balony.  

        

Dziękujemy za wsparcie ! 

 

 

 

Stowarzyszenie Charytatywne Art de Donner 19, rue Montmartre, 75001 Paris 

 


