Milá dobrovolnice, milý dobrovolníku.
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Aktivně jsi se ve dnech 15. – 17. dubna 2011 zúčastnil(a) jako dobrovolník úklidu řeky
Sázavy. Společnost Posázaví o.p.s. Ti velmi děkuje za Tvou pomoc a srdečně Tě zve na
slavnostní večer k projektu Čistá řeka Sázava 2011, který se uskuteční v sobotu 28. května
2011 od 19 hodin na zahradě Společenského centra Týnec nad Sázavou.
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Zahrada bude otevřena od 18 hodin. Nezapomeň si úklidové tričko s sebou.
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Program slavnostního večera:
Zhodnocení projektu
Promítání fotografií a filmu z akce
Poděkování sponzorům a partnerům projektu
Prezentace jednotlivých týmů, poděkování dobrovolníkům
Neformální koncert hudební skupiny SPB http://spb.namiste.cz
Poděkování Anety Langerové
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Svou účast na večeru potvrď, prosím, Zuzce Matouškové
na telefonním čísle 731 612 436 nebo na e-mail info@posazavi.com.
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