
Spoštovani,

Člani Lions kluba Ljubljana Omnia vam predstavljamo projekt. Projekt, ki skupaj z vašo
pomočjo širi dobroto in pomoč. Seveda pa vam prinaša tudi veliko zabave. Za vas in
vaše sodelavce.

Lions klub Ljubljana Omnia, v sodelovanju s podjetjem REIT investicije d.o.o., organizira
že 14. dobrodelni bowling turnir. Turnir s spremljevalnim programom bo potekal v
zabaviščnem centru Arena v Ljubljani, v četrtek, 30.01.2020, s pričetkom ob 17.00 uri.

Namen Turnirja: Sklad uresničumo želje
Sklad "Uresničujmo želje" uresničuje želje otrokom, ki imajo težje bolezni, ki zahtevajo
daljše ali pogostejše hospitalizacije, jim daje nov zagon, upanje, moč in veselje.

Skrbnik projekta smo člani Lions Klub Omnia Ljubljana. Skrbimo za organizacijsko in
tehnično izvedbo projekta ter predstavljamo in promoviramo njegov namen.

Vabilo
V zameno za vaš prispevek vam ponujamo sodelovanje na Dobrodelnem Lions
bowling turnirju s simboličnim nagradnim skladom za prve tri najbolje uvrščene ekipe.
Ekipe bodo sestavljali trije tekmovalci.

Vabljeni na
DOBRODELNI LIONS BOWLING TURNIR
30.01.2020, ob 17:00 uri
v Areni Play&Party

Kontaktni center – 05 90 95 964
(dosegljiv 24 ur na dan do 30.1.2020)

Tanja Breznik - 051 373 696

Marko Grden - 041 453 214LC Ljubljana



Način sodelovanja

Pogoji sodelovanja: sodelujejo lahko vsi, vendar profesionalne ekipe oz. profesionalni
igralci igrajo izven tekmovalne kategorije in zgolj za dobrodelnost.

Prijave sprejemamo do vključno 30.01.2020.

Informacije in prijave
Za dodatne informacije in vaše prijave smo vam na voljo na številkah:

Kontaktni center – 05 90 95 964

TanjaBreznik-051373696

Marko Grden-041453214

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Kontaktni center – 05 90 95 964
(dosegljiv 24 ur na dan do 30.1.2020)

Tanja Breznik - 051 373 696

Marko Grden - 041 453 214LC Ljubljana

Donacije podjetja

Prijava 1 ekipe: 300 EUR

(3 sodelavci vašega podjetja ali prijatelji) Prijava
vsake nadaljne ekipe se ovrednoti po 200 EUR
za vsako dodatno ekipo.

Donacije fizične osebe

Prijava 1 ekipe: 100 EUR

(1 ekipo sestavljajo 3 tekmovalci)

TanjaBreznik

Predsednica organizacijskega odbora
Lions Klub Ljubljana Omnia

Marko Grden

Predsednik
Lions Klub Ljubljana Omnia

Podatki o klubu
Lions klub Ljubljana Omnia
Šmartinska cesta 55
1000 Ljubljana

Prosimo, da vaš prispevek nakažete na: TRR: SI56 0203 3025 5120 867 (NLB d.d.),
sklic: 00 01-koda za bowling, s pripisom: za dobrodelni bowling

ID št. Za DDV: 57014124
Matična št.: 2051214
www.uresnicujmo-zelje.siLC Ljubljana


