GOLF PRO PARAPLE 2019
Na handicap nehrajeme

Neděle 19. května 2019

Golf & Spa Resort Cihelny, Karlovy Vary
10. ročník charitativního golfového turnaje ve prospěch Centra Paraple
Patron turnaje pan Marek Eben i letos přivítá a uvede všechny hráče.
Pozvání do hry každý rok přijímají osobnosti z oblasti kultury,
médií a sportu. V minulých letech se turnaje zúčastnili např.
Jiří Bartoška, Jana Švandová, Zbigniew Czendlik, Tomáš
Kraus, manželé Muchovi a další.

Turnaj je součástí firemní i individuální filantropie nových
i letitých přátel Centra Paraple, proto jeho cílem nebývá výhra,
ale radost ze společné hry.
Hraje se bez úpravy handicapu, systémem Texas Scramble,
pro lidi s poškozením míchy, kterým Centrum Paraple snižuje
handicap poskytováním profesionálních služeb každý den.
Součástí dne je i program pro nehrající doprovody hráčů
a jejich děti.

Hlavní partner turnaje daruje částku 200 000 Kč a tím získá:
o 2x flight, tj. 2x 3 místa pro hráče (do každého flightu bude dolosován jeden
profesionální hráč nebo VIP osobnost turnaje)
o 2 místa v golfové akademii pro nehrající účastníky
o turnaj ponese jméno hlavního partnera
o prezentaci loga v blízkosti hřiště
o prezentaci společnosti umístěním loga na plakátu s poděkováním na místě akce
o poděkování v mediálních výstupech souvisejících s turnajem
(tisková zpráva, inzerce), tam kde to poskytovatel inzerce umožní
o umístění loga na webových stránkách akce golfproparaple.cz, včetně odkazu na
domovskou stránku společnosti

Partner turnaje daruje částku 50 000 Kč a tím získá:
o 1x flight, tj. 3 místa pro hráče (do flightu bude dolosován jeden profesionální hráč
nebo VIP osobnost turnaje)
o 1 místo v golfové akademii pro nehrající účastníky
o prezentaci loga v blízkosti hřiště
o prezentaci společnosti umístěním loga na plakátu
s poděkováním na místě akce
o poděkování v mediálních výstupech souvisejících s turnajem
(tisková zpráva, inzerce), tam kde to poskytovatel inzerce umožní
o umístění loga na webových stránkách akce golfproparaple.cz, včetně odkazu na
domovskou stránku společnosti

Kupte si flight - jednotlivec nebo firma daruje částku 35 000 Kč
a tím získá:
1x flight, tj. 4 místa pro hráče
1 místo v golfové akademii pro nehrající účastníky
prezentaci loga v blízkosti hřiště
prezentaci společnosti umístěním loga na plakátu
s poděkováním na místě akce
o poděkování v mediálních výstupech souvisejících s turnajem
(tisková zpráva, inzerce), tam kde to poskytovatel inzerce umožní
o umístění loga na webových stránkách akce golfproparaple.cz, včetně odkazu na
domovskou stránku společnosti
o
o
o
o

Všichni partneři a hráči získají fotodokumentaci z turnaje.
Je možné koupit více flightů současně, např. pro jiné firemní partnery.
Za 10 000 Kč lze zakoupit i jedno místo ve smíšených flightech.
Pro turnaj připravujeme zajímavé ceny včetně překvapení Golf & Spa Resortu
Cihelny.
Další možnosti spolupráce s Vámi rádi projednáme.

Jak CENTRUM PARAPLE pomáhá?
Poskytujeme lidem s postižením míchy služby v oblasti sociální rehabilitace
a tím jim pomáháme žít plnohodnotný život a začlenit se do společnosti.
CENTRUM PARAPLE jako jediné zařízení svého druhu v ČR umožňuje komplexní
poskytnutí takové služby. Zajišťuje ji multidisciplinární tým odborníků
(psycholog, ergoterapeut, fyzioterapeut, zdravotník, osobní asistent, aj.)
Náklady na jeden rok činnosti služeb a péče CENTRA PARAPLE představují
aktuálně 46 milionů Kč. Více než polovina je hrazena díky darům jednotlivců a
firem.

Jak Váš dar pomůže naší činnosti?
Nákupem flightu na golfový turnaj podpoříte práci asistenta
v Centru Paraple na jeden měsíc. Náklady na mzdu těchto profesionálů
včetně nákladů zaměstnavatele se pohybují mezi 30-35 tisíci korun.
Stejně tak lze vyjádřit částku 35 tisíc jako podporu 5 dní pobytu (tj. všech potřebných
terapií) jednoho klienta v Centru Paraple.
Nákupem dvou flightů pomůžete Centru Paraple uhradit náklady na spotřebu energie
a plynu na celý měsíc.
Na handicap nehrajeme! Potřebujeme Vaši pomoc. Děkujeme.

Kontakty pro partnerství a nákup flightů pro Golf pro Paraple 2019
Jana Lukešová – firemní dárci/partnerství turnaje
E: lukesova@paraple.cz
M: +420 605 154 068
Monika Warnes – individuální dárci/inzerce
E: warnes@paraple.cz
M: +420 602 740 176
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
www.paraple.cz
www.golfproparaple.cz

