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Szanowni Państwo

  

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA w Łodzi zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji projektu
koncertu pt. „Żegnaj Lato Na Rok – Łódzcy Artyści Grają Na Rzecz Poszkodowanych w Gminie
Cekcyn.”

  

Mając w pamięci życzliwość z jaką odnosicie się Państwo do różnych inicjatyw tego typu,
zwracamy się z prośbą o objęcie Patronatu Medialnego dla wyżej wymienionej akcji
charytatywnej.

  

14 lipca 2012 roku w regionie kujawsko-pomorskim i pomorskim doszło do tragedii. Około
godziny 17.00 oczom mieszkańców gminy Cekcyn, Tuchola oraz okolic ukazał się złowrogi
widok. Lej wychodzący z chmur dotknął ziemi, niszczył wszystko co napotkał na swojej drodze.
Potężny wiatr zrywał dachy z domów, przewracał samochody, łamał drzewa, odebrał jedno
życie ludzkie. W wyniku trąb powietrznych rannych zostało 10 osób, ponad 100 rodzin zostało
pozbawionych dachów nad głową, niektórzy potracili całe dobytki, ich domy zostały zrównane z
ziemią. 400 ha lasów zostało zniszczonych, wiatr łamał 70 letnie sosny jak zapałki.

  

Zniszczone zostały domy, szkoły, pola, lasy. Gmina Cekcyn jest jedną z najbardziej
poszkodowanych gmin.

  

Właśnie dlatego nasz pomysł i organizacja koncertu - pomóżmy mieszkańcom gminy Cekcyn,
Tuchola i okolicom.

  

Łódzcy Artyści, Drodzy Łodzianie łączmy się! Wspólnie pomóżmy ofiarom trąb
powietrznych! 

  

Stwórzmy wspólnie wspaniały koncert, zagrajmy dla Cekcyna!
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Muzyka łagodzi obyczaje, niech zatem załagodzi ból spowodowany tragedią.

  

Zabrzmi dla nas m.in .: Jazz, Rock, Elektronika, Pop, Funk i wiele innych, niech nasza pomoc
jak muzyka i sztuka nie znają granic.

  

Zagrajmy na rzecz poszkodowanych w Gminie Cekcyn i okolicach, razem w koncercie pt.
„Żegnaj Lato Na Rok - Łódzcy Artyści Grają Na Rzecz Poszkodowanych w Gminie Cekcyn” w
dniu 22 września 2012 na terenach zielonych przy Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA

  

w Łodzi.

  

W związku z powyższym serdecznie prosimy o wsparcie medialne naszego projektu.
 Poniżej przedstawiamy osoby zajmujące się Projektem

    
    -  Piotr Wojciechowski – pomysłodawca i      koordynator projektu  
    -  Mateusz Błażejewski – koordynator      projektu  
    -  Anna Miksa – prowadząca, konferansjer      koncertu  

  

Honorowym Partnerem Akcji jest Łódzki Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża,
który przekaże pieniądze ze zbiórki na konto Bydgoskiego oddziału Polskiego Czerwonego
Krzyża, który całą kwotę przekaże na bezpośrednie konto na rzecz poszkodowanych w trąbach
powietrznych:

    
    -  Komitet "Pomoc dla poszkodowanych      przez trąbę powietrzną"

 ul. Szkolna 2 89-511 Cekcyn
 nr konta 76 8144 0005 2016 0160 0546 0001  

  

zbiórka trwa od 16 lipca do 30 września.

  

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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    -  Piotr Wojciechowski - 0-513-399-053  
    -  Mateusz Błażejewski - 0-607-719-201  

  

Czynimy wszelkie starania, aby nasz projekt był zorganizowany w sposób jak najbardziej
profesjonalny, miał wysoki poziom artystyczny i możliwość pomocy poszkodowanym przez
trąbę powietrzną.

  

Załączam również link do filmu promującego akcję charytatywną, którą wesprze również Polski
Czerwony Krzyż z siedzibą w Łodzi, Łódzka Stacja Krwiodawstwa, która podeśle swój autobus
do poboru krwi.

  

W tej chwili w akcji chce wziąć udział kilkunastu artystów z Łodzi oraz Cekcyna.

  

http://www.youtube.com/watch?v=5862RRtYVEI

  

Wsparcie naszej akcji  z pewnością ułatwi i pozwoli nam na oficjalne przeprowadzenie koncertu
charytatywnego.

  

W zamian za to Ośrodek nasz zobowiązuje się do zamieszczenia logotypu we wszystkich
materiałach reklamowych, na oficjalnej stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,
wszystkich mediów biorących udział w projekcie oraz podczas trwania koncertu.

  

Koordynator projektu z ramienia Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA – Mateusz Błażejewski.

  

Pomysłodawca i koordynator projektu w Łodzi – Piotr Wojciechowski.

  

Z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i nawiązanie owocnej współpracy przy
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realizacji koncertu pt. „Żegnaj Lato Na Rok - Łódzcy Artyści Grają Na Rzecz poszkodowanych
w Gminie Cekcyn”.

  

  

Z wyrazami szacunku

  

Koordynatorzy projektu
 Mateusz Błażejewski
 Piotr Wojciechowski
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