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W imieniu organizatorów oraz własnym, mam zaszczyt zaprosić  na V Memoriał  Agaty Mróz-Olszewskiej, który odbędzie się  w dniach 30 września - 2 października 2016 roku w Hali WidowlskowoSportoiyej „Centrum" mv Dąbrowie Górniczej. 

Patronat Honorowy nad Memorialem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser Duda. 

Inicjatywę  wspierają  m. in. Czł
onkowie Komitetu Honorowego: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż

szego, Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Tur styki, profesorowie medycyn 

potrzebującyri i. 
ac oraz y, sportowcy, Ambasadorowie Fundji 

szereg osób wrażliwych na niesienie pomocy 

Memoał  ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej krwiodawstwa oraz transplatltacji i przeszczepy szpiku kostnego. Dzięki Agacie Mróz-Olszewskiej dostrzegamy znaczeflie pięknych humanitarnych gestów 
- sens oddawania krwi i szpiku kostnego, by ratować  ludzkie życie. Patronka Memoriału udowodniła, iż  prawdziwy sukces odnosimy wtedy, gdy dajemy część  siebie innym. Poprzez rozpowszechnianie hasła: Podaruj innym cząsteczkę  siebie", wierzymy, że przedsięwzięcie skłoni do jeszcze głębszej refleksji nad wartością  pomagania drugiemu człowiekoiui 

Memońał  to impreza charytatywna, a wszelkie pozyskane środki przeznaczone są  na promocje działaj zwią
zanych z krwiodawstwem, transplantacja i przeszczepami szpiku 

kostnego. Organizowana inicjatywa sportowo-kultural,a poprzez wspó
łpracę  z instytumi i organizacjami prospołecznymi, propaguje działania zm cja 

ierzające do „ budzenia ludzkich serc na potrzeby innych". 

zejmie prosimy O pomoc w rozpropagoinaniu przedsięwzięcia poprzez  rmacji o Me,no ale umieszczenie 
w lokalnych mediach, na stronach internetowych i możliwych Państwu alach społecznościowych 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23 września br. Potwierdzenia należy dokonywać  telefonicznie (32 317 14 26) bądź  na a biurokroplazycia.pl) celem dokonania uzgodnień  dotyczqcycji odbioru biletu. 
dres e-mail 

 

czestnictu]o mv Memoriale będzie wyrazem solidarności z celami, jakie pyświecajq rga flizo tv i emu przedsięwzięcia 
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