PODPOŘTE NÁS
Vážení přátelé, příznivci J. A. Komenského,
máte možnost zúčastnit se jedinečné kulturní akce Amosův Brandýs. Po tři dny bude naše malé
město žít výstavami, interaktivními expozicemi, vystoupeními i aktivitami v historickém duchu,
abychom si připomněli reformátorského pedagoga, učitele národů Jana Amose Komenského a oslavili
vznik jeho díla Labyrint světa a ráj srdce. Vrcholem oslav bude scénické vystoupení souboru Chermon
v sobotní podvečer přímo na otevřeném brandýském náměstí.
Organizace a zabezpečení takto rozsáhlé akce je náročný počin, jak z praktického, tak z finančního
hlediska.
Budeme rádi, když nás v našem úsilí podpoříte a stanete se sponzorem této významné kulturní
akce, anebo si na akci zakoupíte vstupenku.

Forma podpory:
VIP Sponzor

pro finanční dary 10.000,- Kč
a více

Sponzor + vstupenka

pro finanční dary 500,- Kč a
více

Vstupenka Amosův
Brandýs

150 Kč

získáte 2 vstupenky platné po celou dobu
oslav, rezervaci 2 míst k sezení na sobotní
vystoupení na náměstí, speciální dárek, bude
uzavřena smlouva o daru, logo/jméno
sponzora bude prezentováno po celou dobu
oslav, obdržíte tištěný program (brožuru)
získáte 1 vstupenku platnou po celou dobu
oslav, v případě zájmu rezervaci místa k sezení
na sobotní vystoupení na náměstí nebo
potvrzení o daru pro daňové účely, obdržíte
tištěný program (brožuru)
platí po celou dobu oslav, vč. sobotního
vystoupení na náměstí, je bez nároku na místo
k sezení, obdržíte tištěný program (brožuru)

Vstupenky AB lze zakoupit v předprodeji v kanceláři školy nebo přímo v místě konání festivalu.
Občanům města Brandýs nad Orlicí bude nabídnuto zakoupení AB vstupenky místními skauty.
Chcete-li finančně podpořit naši akci jako VIP sponzor, prosím, kontaktujte Mgr. Miloslava Duška na
kontaktech uvedených níže.
Chcete-li nás podpořit jako sponzor, zašlete Vámi zvolenou částku (nejméně 500 Kč) na číslo účtu:
27-8767050237/0100 a do poznámky uveďte název (jméno) sponzora.
Pokud budete chtít vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, napište nám, prosím, email. Do
předmětu zprávy uveďte „Dar -potvrzení“

Další informace:
•
•

Emailem zaslanou vstupenku je nutné po příchodu na akci vyměnit za vstupenku AB.
Vstupenka AB bude nošena viditelně po celou dobu účasti na akci.

Některá sobotní vystoupení se konají v podvečer na náměstí. Prosíme, zvolte adekvátní oděv, příp.
použijte vlastní přikrývku.
Děkujeme a těšíme se na Vás!

Kontakt:
Mgr. Miloslav Dušek, ředitel ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí
tel. 465544218, 603889433
amosuvbrandys@email.cz
zsreditel@ttnet.cz
http://www.zsbrandysno.cz
IČ 75015439

