
PARTNERSKÁ NABÍDKA

Pěvecký sbor Ondrášek je novojičínské těleso, které spadá pod ZUŠ. Již od útlého věku zde děti 
zpívají a ti nejvytrvalejší, nejnadšenější vydrží až do dospělých let v Komorním sboru. Jsou neskutečně 
hrdí a pyšní, že stále mají příležitost dělat to, co je baví a naplňuje. Nyní mají možnost ukázat svůj 
talent a mnohdy i dvacetiletou praxi ve sborovém zpěvu. Jsou nominováni na celosvětový festival ve 
Vancouveru v Kanadě. Ondrášci vyrazí reprezentovat Českou republiku od 26. 6. 2020 do 7. 7. 2020.

Obracíme se na Vás s prosbou o finanční pomoc uskutečnit tuto cestu do “velkého světa”. Pokud 
se rozhodnete nám pomoci, máme pro Vás několik nápadů, jak by mohla naše spolupráce vypadat. 
Samozřejmě je vše o společné domluvě a kreativním nápadům se nebráníme. Představujeme Vám 
kategorie, které jsou uzpůsobené podle výše příspěvku.

ZLATÝ SLAVÍK

  Nabízíme logo Vaší společnosti na tričkách, ve kterých se budeme pohybovat na celosvětovém 
festivalu ve Vancouveru v Kanadě.

   Rádi Vaši společnost potěšíme naším zpěvem. Budete-li si přát, je možné uspořádat koncert 
na Vašem večírku, firemní akci nebo jen tak pro dobrou náladu.

   Stanete se generálním partnerem reprezentujícího sboru Ondrášek.
  Logo na všech tištěných materiálech související s naší cestou.
   Online reklama - v podobě příspěvků na Facebooku a webu Ondrášku.
   Spojení jména společnosti s českou reprezentací sborového zpěvu.

ŠTĚDRÝ SKŘIVÁNEK

  Rádi Vaši společnost potěšíme naším zpěvem. Budete-li si přát, je možné uspořádat koncert 
na Vašem večírku, firemní akci nebo jen tak pro dobrou náladu.

   Stanete se hlavním partnerem reprerezentujícího sboru Ondrášek.
   Logo na všech tištěných materiálech související s naší cestou.
   Online reklama - v podobě příspěvků na Facebooku a webu Ondrášku.
  Spojení jména společnosti s českou reprezentací sborového zpěvu.

LÍBEZNÝ ZPĚVÁČEK

  Stanete se partnerem reprerezentujícího sboru Ondrášek.
  Logo na všech tištěných materiálech související s naší cestou.
  Online reklama - v podobě příspěvků na Facebooku a webu Ondrášku.

Upřímně si vážíme každé pomoci, abychom dostali šanci ukázat náš talent na světové úrovni.
Všechny finanční prostředky budou výhradně použity na zaoceánskou cestu pro Komorní sbor Ondrášek.

Derkova 1, 741 01 Nový Jičín, CZ   Svatoslava Lenartová, prezidentka sboru
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