Estem organitzant:

LA 7a FESTA DELS MINISOCIS
que farem el dissabte 29 de setembre de 2018,
a la pl. Dr. Robert de Sabadell, de 17 a 20h.
Per poder portar a terme la Festa, la
Protectora necessita comptar, una vegada
més, amb l'ajuda dels patrocinadors, amb
l'objectiu de que sigui una festa a cost zero
per la Protectora i que els diners recaptats
sigui íntegres pels animals del refugi.

Realitzarem diferents activitats: tallers
infantils, gimcana per nens i els seus
gossos, sorteigs solidaris, desfilada
de gossos en adopció, estand
d’informació i venta de material
solidari de l’associació.

Els objectius de l’activitat seran:
Difondre i donar a conèixer la iniciativa dels Minisocis (per infants i joves de 0 a 18
anys), captant nous Minisocis
Fomentar les adopcions i tinença responsable d’animals.
Transmetre valors als nens i nenes perquè es converteixin en adults
responsables i compromesos amb la protecció dels animals.
Que els nostres Minisocis puguin conèixer de prop alguns dels
animals als quals estan ajudant.
•

Qui pot ser patrocinador? Qualsevol empresa/establiment o persona
particular que vulgui ajudar als animals abandonats.

•

Com puc ser-ho?
§
Fent una aportació econòmica mínima de 25€: al núm. de compte del
Banc Sabadell: IBAN: ES32 0081 0900 87 0002206230 indicant com a
concepte 7a Festa Minisocis
§

•

o facilitant-nos regals pels infants i joves participants de les activitats
infantils i pels voluntaris de la Protectora que ajudin aquella tarda
(motxilles, llibretes, bolis, gorres, joguines, bosses, etc.), també pels 3
guanyadors de la gimcana i els 4 guanyadors del sorteig solidari. Podent
ser algun tipus de servei o val de descompte dels seus establiments o dels
seus productes/serveis, menjar o material per gossos i gats o quelcom que
creguin que ens podria ser útil.

Vols ser patrocinador? Envia’ns la següent informació per e-mail
a info.voluntariat@protectorasabadell.org com a màxim fins el 14 de
setembre:
§
Persona de contacte de l’empresa (nom, telèfon i e-mail)
§
Logo de l’empresa (en format .jpeg)
§
Justificant de l’ingrés bancari (en cas de fer l’aportació econòmica)
§
O concretant quins i quants regals ens volen aportar
Organitza:
(en cas de voler aportar regals)

