
 

 

 
 

  
 

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,  
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, 

 przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.  
Jan Paweł II 

 
Serdecznie zapraszamy do wsparcia finansowego lub rzeczowego Dzieci z Domów Dziecka 

w ramach XVIII Gali Charytatywnej  Hot Summer Party 2021 „Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie 

i międzynarodowo”.  Jej celem jest pomoc dzieciom z Domu Dziecka ,,Dom pod Kasztanami'' 

w Siedlcach, Domu Dziecka „Na Zielonym Wzgórzu” w Kisielanach oraz Domu Dziecka w 

Solecznikach na Litwie. Wspólnie z Państwem możemy spełnić ich marzenia fundując różne 

potrzebne rzeczy (np. sprzęt multimedialny), leczenie lub wyjazd na letnie kolonie. 

 

Jako organizatorzy dbamy o nadanie wydarzeniu stosownej rangi i prestiżu. Od lat nad naszą akcją 
patronat honorowy obejmują reprezentanci władz centralnych i samorządowych oraz 
menadżerowie siedleckiego biznesu. Poprzez Patronat medialny aktywnie w promocję 
wydarzenia włączają się subregionalne i lokalne media. 

 

12 czerwca 2021 roku o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena 

Teatralna Miasta Siedlce odbędzie się w ramach projektu „Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie i 

międzynarodowo” uroczysty Koncert Charytatywny Hot Summer Party 2021 (w odpowiednim 

reżimie sanitarnym). Po koncercie jak zawsze zapraszamy mecenasów i donatorów na Bal 

Charytatywny, który odbędzie się o godzinie 19:00.  

 

Gala Charytatywna Hot Summer Party 2021 to koncert, podczas którego dzieci i młodzież ze szkoły 
językowej Eurolingua zaprezentują swoje umiejętności lingwistyczne i wokalne. Nasi uczniowie 
nabywają dodatkowych umiejętności polegających na współpracy w grupie. Prezentują odkryte 
pasje oraz przełamują tremę i nabywają tak cenne doświadczenie występując publicznie.   

   

Znajdź się w gronie osób z wielkim sercem i zostań Mecenasem Dobrego Serca. 
 

Mecenas Dobrego Serca bierze udział w Koncercie Hot Summer Party 2021. Podczas Koncertu 

Hot Summer Party 2021 Mecenas przekazuje środki finansowe bądź rzeczowe dla dzieci 

z domów dziecka. Po koncercie istnieje możliwość wzięcia udziału w Balu Charytatywnym.  

Koszt Balu dla Mecenasa oraz osoby towarzyszącej to 400zł  

z czego 200zł przeznaczone zostanie na cel charytatywny. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

W ramach okazanego wsparcia każdy z Mecenasów otrzyma: 

 

1. Możliwość bezpośredniego udziału w spotkaniu okolicznościowym sponsorów, 

organizatorów, patronów medialnych, honorowych i ich przedstawicieli oraz osób 

aktywnie wspierających akcję. Spotkanie odbywa się po zakończeniu oficjalnej części 

Gali. Ma charakter networkingowy i ułatwia nawiązania kontaktu, zainicjowanie 

współpracy w rożnych dziedzinach życia społeczno - gospodarczego. 

2. Wsparcie w budowaniu wizerunku poprzez aktywne działania w social – media. Prawo 

do tytułu i znaku Mecenasa Gali Charytatywnej Hot Summer Party 2021. Przekazanie 

specjalnego symbolu graficznego do posługiwania się i wykorzystania na Państwa 

profilach i stronach internetowych. 

3. Aktywną promocję i reklamę w siedzibach szkoły i jednostek współpracujących przed i po 

Akcji oraz w trakcie trwania imprezy. 

4. Wyeksponowanie banneru/roll up'u w widocznym miejscu podczas imprezy, a także 

możliwość innych indywidualnych form promocji w zależności od posiadanych przez 

Państwa Firmę środków prezentacji wizualnej. 

5. Dodatkowe wsparcie wizerunkowe poprzez umieszczenie logo oraz informacji tekstowych 

o wsparciu przez Państwa ww. inicjatywy na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych szkoły oraz mediów. 

6. Medal oraz dyplom Mecenasa Dobrego Serca 

 

Znajdź się w gronie osób z wielkim sercem i zostań Mecenasem Dobrego Serca. 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą  

Wszelkich szczegółów udzielę Państwu bezpośrednio, serdecznie zapraszam do kontaktu  
Renata Kulik tel. 503 584 494, Dyrektor Eurolingua. 

Z poważaniem 

Renata Kulik 
 

Europejskie Centrum Szkolenia Językowego EUROLINGUA 
ul. Skrzyneckiego 1, 08-110 Siedlce,  

tel./fax 25 633 93 56, tel. kom. 503 584 494 
www.eurolinguasiedlce.pl    www.facebook.com/EurolinguaSiedlce 


