
Piaseczno, 13 października 2015r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Nasza Szkoła od trzech lat jest uczestnikiem międzynarodowego programu ”Destination 

Imagination”, którego celem jest rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.  

 Dwie szkolne drużyny  „GREEN DREAM” i „THE OLGONATORS” pod opieką 

odpowiednio przeszkolonych trenerów przez cały wcześniejszy sezon (od września do marca) bardzo 

pracowicie przygotowywały się do tego, aby na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we 

Wrocławiu dać z siebie wszystko i walczyć o najwyższe miejsca na podium.  

Cel został osiągnięty.. Nasze drużyny  były najlepsze w swoich kategoriach wiekowych i 

dzięki temu otrzymały  zaszczyt reprezentowania Kraju podczas Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności 

w Pekinie, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2015 roku.   

Aby spełnić marzenie członków drużyny i dać im możliwość wyjazdu, potrzebujemy wsparcia 

sponsorów, ponieważ koszt projektu jest zbyt duży, by mogli go udźwignąć rodzice uczniów i szkoła. 

Jest  to 5 000 zł na osobę – wiza, przelot, dojazd autokarem, koszty zakwaterowania i wyżywienia 

podczas Olimpiady.  Łączna kwota, która potrzebna jest drużynom do spełnienia marzeń i udziału w 

Olimpiadzie, to ok. 80 000 zł.   

Wierzymy, że wśród Państwa jest ktoś, kto pracuje w firmie (albo ją prowadzi), która byłaby 

zainteresowana wsparciem finansowym naszego projektu. 

Co w zamian (oprócz satysfakcji ze zrealizowanych marzeń uczniów)? 

Możemy zaproponować: 

 Umieszczenie informacji o Sponsorze (Sponsorach) na szkolnej stronie internetowej oraz 

materiałach promocyjnych na szkolnych imprezach, takich jak np. coroczny piknik rodzinny.  

 Tytuł Partnera/Sponsora wyjazdu młodzieży na Azjatycką Olimpiadę Kreatywności 

Destination Imagination w Pekinie; 

 Zaświadczenie o społecznej odpowiedzialności Państwa firmy; 

 Widoczność Państwa marki i logotypu we wszystkich materiałach informacyjno-

promocyjnych Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności; 

 Możliwość ekspozycji logotypu Państwa firmy podczas Światowej Olimpiady Kreatywności 

Destination Imagination; 

 Kolejne do uzgodnienia. 

 

 Więcej informacji o Programie „Destination Imagination” znajdą Państwo na stronie 

www.kreatywnosc.pl, natomiast  o możliwościach pomocy w zorganizowaniu środków finansowych 

uzyskają Państwo,  pisząc pod adres: kreatywnosc@szkolamarzen.pl  

 

 

Z nadzieją na owocną współpracę: 

Olga Górecka, Iwona Puczka (Trenerzy), Drużyny oraz Dyrekcja „Szkoły Marzeń” 

http://www.kreatywnosc.pl/
mailto:kreatywnosc@szkolamarzen.pl

