SCRISOARE DE SPONSORIZARE
Stimată doamnă /Stimate domn,
AOPISCC – Filiala Bucureşti (Asociaţia Operatorilor şi Prestatorilor din Industria Serviciilor de
Curăţenie şi Conexe Bucureşti) pregăteste în cadrul programului ”Promovăm inovaţia, susţinem educaţia”,
un proiect-eveniment sprijinit de Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană “Ing. Dumitru
Furnică-Minovici, Liceul de Arte Plastice „ Nicolae Tonitza” București şi Grupul de Presa Român.
Invităm compania Dumneavoastră să se alăture acestui proiect-eveniment care se desfăşoară sub
titulatura „Metamorfoza urbană” în perioada 15.03.2017-01.07.2017 şi îşi propune sprijinirea şi
încurajarea elevilor talentaţi pentru a-şi exprima viziunea artistică asupra protejării mediului
înconjurător, o abordare ingenioasă din perspectiva artei şi designului, cu orientare spre reciclare.
Elevii Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București vor propune în primă fază idei de
realizare a unor lucrări speciale de artă şi design, din care vor fi selectate 20 de propuneri, pentru cea de-a
doua etapă a proiectului. AOPISCC-Filiala Bucureşti, cu sprijinul partenerilor, se va implica în
asigurarea tuturor materialelor necesare realizării celor 20 de propuneri şi pregătirea celei mai
importante etape a proiectului „Metamorfoză urbană” – organizarea unui vernisaj în data de
27.05.2017, în cadrul Muzeul de Artă Veche Apuseană “Ing. Dumitru Furnică-Minovici.
La vernisaj vor participa numeroşi invitaţi speciali - reprezentanţi ai Academiei Române, Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii,
reprezentanţii companiilor implicate în programele noastre de responsabilitate socială şi presa de specialitate.
Evaluarea celor 20 de lucrări se va efectua de către o comisie de specialitate. Selecţia câștigătorilor se
va face în funcţie de tipul materialelor folosite, viziunea privind protecţia mediului şi viziunea artistică a
participantului. AOPISCC-Filiala Bucureşti, alături de sponsorii proiectului, va asigura premiile
câştigătorilor, iar pentru toţi cei 20 de participanţi şi 2 profesori din cadrul Liceului de Arte Plastice
„Nicolae Tonitza” București, plăteşte participarea în tabăra de vară – TABARA LA CASTEL organizată în perioada 20-25 iunie 2017, la Conacul de la Miclăuşeni - http://www.miclauseni.ro/
PREMII:




Premiul I - Bursa Premium - 700 de lei/lună timp de 1 an şcolar
Premiul II - Bursa Gold - 500 de lei/lună timp de 6 luni
Premiul III-Bursa Silver - 300 de lei/trimestru, timp de 1 an

Pentru succesul acestui proiect, pe care intenţionăm să-l organizăm anual şi să implicăm cât mai multe şcoli
din România, avem nevoie şi de sprijinul Dumneavoastră.
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Orice propunere de sponsorizare va fi luată în considerare de către noi, proiectul este notat în
funcţie de numărul de sponsori atraşi, nu neapărat de consistenţa susţinerii financiare din partea
acestora.
Scopul proiectului „Metamorfoză urbană” este acela de a creşte gradul de conştientizare a cetăţenilor
români cu privire la problema colectării deşeurilor, de a educa tinerii şi copiii de toate vârstele, în spiritul
protejării mediului înconjurător şi a sănătăţii oamenilor, dar mai ales pentru a promova atât în spațiul școlar,
cât și în cel familial, respectul pentru curăţenie şi igienă, ca o componentă a educaţiei individului, precum şi
dezvoltarea unei culturi a mediului sănătos cu impact în viaţa socială.
În speranţa că proiectul şi organizarea evenimentului nostru a reuşit să va stârnească interesul, va rugăm să ne
transmiteţi un răspuns până la data de 15.04.2017, când finalizăm materialele de promovare care por include
şi logo-ul firmei Dumneavoastră.
Cu respect ,
POPESCU MONICA
Preşedinte AOPISCC-Filiala Bucureşti
Tel: 0723.595.896 / Email: contact@b-aopiscc.ro
http://www.b-aopiscc.ro/post/view/15
http://www.b-aopiscc.ro/about/
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