15-16 grudnia, zapraszamy do Starego Kina
sobota, 02 grudnia 2017 18:16

Wolontariusze ze schroniska w Milanówku serdecznie zapraszają Państwa na następujące
świąteczne atrakcje, będące jednocześnie formą wsparcia naszego schroniska:

15.12.2017 r. (piątek), godz. 19.00 - Wielki Koncert Świąteczny w kawiarni "Stare Kino"
przy ul. Piłsudskiego 33 w Milanówku. Jest to koncert charytatywny na rzecz schroniska
w Milanówku.
W programie wystąpią:
Dariusz Biernacki - baryton
Barbara Walaszek - wokal/gitara
Anna Krysiak - wokal
Łukasz Bładoszewski - wokal
Marcin Koszuta - wokal/gitara
Agnieszka Wójcik - wokal
Joanna Różycka - wokal
Zuzanna Wojtczak - wokal
Magdalena Komosa - wokal
Gabriela Maliborska-Szmulewicz - wokal
Anna Kraszewska - wokal
(próbkę umiejętności ww. artystów mogą Państwo zobaczyć np. tu: https://www.youtube.com/
watch?v=ngl8_LctFVw
)

Wstęp na koncert jest bezpłatny - rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 514 036 608.
W trakcie koncertu wolontariusze schroniska w Milanówku będą zbierać pieniądze dla
czworołapych mieszkańców naszego schroniska.

Ale to nie wszystko!
W trakcie koncertu będą miały miejsce także inne atrakcje i niespodzianki, związane z naszym
schroniskiem:
- aukcja, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz zwierzaków z naszego
schroniska, na której będą Państwo mogli wylicytować m.in.:
* sesję fotograficzną "Ja i mój pupil" - przykładowe zdjęcia autorki można zobaczyć pod
linkiem: https://www.facebook.com/Evepro-174996006325680/ ,
* niepowtarzalne dzieła stworzone przez mieszkańców Milanówka,
* książki z autografami Krystyny Jandy
- losowanie wśród gości koncertu specjalnych upominków od wolontariuszy schroniska.
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Serdecznie zapraszamy!

A zaraz następnego dnia, 16.12.2017 r. (sobota), w godzinach 11-19, zapraszamy Państwa
serdecznie na Jarmark Bożonarodzeniowy w kawiarni "Stare Kino" przy ul. Piłsudskiego
33 w Milanówku.
Podczas jarmarku wolontariusze z milanowskiego schroniska będą sprzedawali wiele
atrakcyjnych, ciekawych gadżetów, które mogą stać się atrakcyjnym prezentem
Bożonarodzeniowym dla Państwa bliskich.
Cały dochód ze sprzedaży będzie oczywiście przeznaczony na wsparcie naszych
schroniskowych podopiecznych.
Dodatkowo nasi wolontariusze chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące działalności
schroniska, wolontariatu oraz pomogą Wam w znalezieniu swojego najlepszego przyjaciela.

Dlatego nie może tam Państwa zabraknąć - do zobaczenia w Starym Kinie!
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