Zostań partnerem IX PFFM

Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą włączyć się w organizację IX
PRASKIEGO FESTIWALU FILMÓW MŁODZIEŻOWYCH, który odbędzie się w 23 marca 2016 roku oraz projektu
Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu, który jest edukacyjną stroną przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” istnieje od 1995 roku. Powstała w tedy pierwsza świetlica środowiskowa
prowadzona przez studentów kierunków społecznych. Obecnie Organizacja działa na terenie Polski realizując projekty
społeczne, edukacyjne i kulturalne. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Festiwal wpisał się już na stałe w kalendarz filmowych przeglądów i artystyczny klimat warszawskiej Pragi Północ.
Jest on adresowany do młodzieży szkolnej zajmującej się amatorsko dokumentalną produkcją filmową. Do udziału w
konkursie zgłaszanych jest kilkadziesiąt filmów z całej Polski, w jury zasiadali m.in. Wojciech Smażowski, Katarzyna
Nosowska, Bogusław Linda, Marcin Dorociński, Urszula Grabowska, Robert Stando, Michał Olszański, Leszek Dawid,
Eryk Lubos, Rafał Zawierucha, Wojciech Solarz.

W realizację konkursu wkładamy własne siły i środki. Ze względu na dużą liczbę uczestników z całej Polski liczymy na
Państwa wsparcie, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja i reklama Państwa firmy.
Patronat nad poprzednimi edycjami imprezy objęli m.in.: TVP2 i Magazyn Ekspresu Reporterów, Polski Instytut Sztuki
Filmowej, E. Wedel, Warszawska Szkoła Reklamy, Filmowe Wydawnictwo Wojciech Marzec, Kino Praha.
Również Państwo mogą skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę.
W ramach Patronatu Medialnego „IX Praskiego Festiwalu Filmów Młodziezowych” gwarantujemy:


ekspozycję logotypu oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu oraz fanpageu,



umieszczenie logotypu na materiałach promocyjnych: elektronicznej wersji plakatu promocyjnego,
zaproszeniach, dyplomach i certyfikatach,



zaproszenia na uroczystą galę jako gościa honorowego,



podziękowania wygłoszonego w trakcie uroczystej gali wręczenia nagród,



możliwości wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie uroczystej gali (kolportaż wśród
uczestników/ punkt promocyjny),



ekspozycję banera reklamowego w sali kinowej (dostarczonego przez Państwa firmę),



umożliwienie fotoreporterom fotografowania, filmowania IX Praskego Festiwalu Filmów Młodziezowych i
późniejszego wykorzystania materiałów



certyfikat z podziękowaniem za udział w promocji/współorganizacji imprezy.

www.ffm.org.pl
www.facebook.com/festiwalfilmow

W ramach patronatu/współpracyprzy organizazcji „IX Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych” oczekujemy:


pełnej obsługi informacyjną imprezy tzn. zapowiedź i podsumowanie w serwisach informacyjnych,



umieszczenia informacji, plakatu / zaproszenia na Państwa stronie internetowej,



obsługi reporterskiej wydarzenia,



obecności reportera na imprezie i przygotowanie relacji,



umieszczenia fotorelacji z imprezy na stronie internetowej,



możliwości zorganizowania konkursu z nagrodami ufundowanymi przez organizatora.

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację
następnych pokoleń młodych filmowców

Istnieje również możliwość wsparcia finansowego festiwalu.
Przekazane na naszą działalność darowizny, uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej.
Aby skorzystać z ulgi i wesprzeć nasze działania należy:
1. Przekazać darowiznę na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. 66 1240 6175 1111 0000 4578 4554.
2. Jako cel podać: darowizna na cele statutowe.
3. Zachować pokwitowanie przelewu lub wpłaty.
Osoby fizyczne mogą przekazać darowiznę w wysokości do 6% dochodu, natomiast osoby prawne do 10 %.

Z wyrazami szacunku,
Sylwia Tybora
nr. tel.: 515 305 496
email: festiwal@serduszko.org.pl
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