6000 Стара Загора
ул. “Георги Раковски” 66

www.lipasz.org
club.lipa@gmail.com
тел. 0885 504396

Предложение за подкрепа на Детски спортни игри
„Старозагорски олимпийски надежди” ‐ 2014
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Организационен комитет и Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора организират за
трета поредна година Детски спортни игри „Старозагорски олимпийски надежди”.
В състава на комитета влизат олимпийски, световни и европейски шампиони и
медалисти от различни видове спорт, допринесли за спортната слава на България и
Стара Загора. Председател е з.м.с. Александър Томов. Партньор при провеждането
на спортния празник е Община Стара Загора. Игрите ще се проведат в Стара Загора на
11 май и в тях ще вземат участие близо 500 деца от 17 спортни клуба от Стара Загора.
В игрите, проведени през 2012 и 2013 г., взеха участие съответно 250 и 400 деца.
Събитията преминаха много успешно, което ни дава увереност, че тази проява е
изключително полезна за популяризиране и развитие на детския спорт и трябва да се
провежда ежегодно.
Обръщаме се към Вас, с молба да подкрепите финансово или материално
провеждането на третите детските игри „Старозагорски олимпийски надежди”.
Всички деца, които участват в игрите, ще получат грамоти и торбички с подаръци.
Вашата подкрепа, с Ваше съгласие, ще бъде широко популяризирана по време на
игрите и върху информационните материали на събитието. Ваш представител може
да участва в откриването на игрите и в раздаването на грамотите и подаръците.
Официалното откриване на игрите ще бъде на 11 май от 11:00 часа в Общинска
спортна зала „Иван Вазов“. На него ще присъстват кметът на Стара Загора Живко
Тодоров и други официални лица. Сред поканените са и председателят на БОК
Стефка Костадинова и министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева.
За повече информация и заявяване на желание за спонсорство можете да се
обръщате на имел: club.lipa@gmail.com и на телефон 0885 504396. Организаторите
веднага ще се свържат с Вас.

С уважение:
З.м.с. Александър Томов
Председател на Организационния комитет

