SESTŘIČKY, DĚKUJEME
Péče nás spojuje - přijeďte si k
nám odpočinout
SPOLEČNÝ PROJEKT PODĚKOVÁNÍ
Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace soukromého zemědělství ČR,
a České asociace sester

SESTŘIČKY, DĚKUJEME
Péče nás spojuje - přijeďte si k nám
odpočinout
Vážení členové, zapojte se do společného projektu
Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace
soukromého zemědělství ČR, a České asociace sester.
Záleží nám na lidech, na zvířatech, na rostlinách a na
krajině. Péče je to, co nás spojuje. Chceme poděkovat
těm, které se o nás starají, když nám je nejhůř.

JAK?
Věnováním pobytu, ubytování, nebo zážitkového
programu zdravotníkům sdružených v České asociaci
sester, kteří to v nedávné době měli velmi obtížné a
přesto byly připraveni nám vždy pomoci.
GARANT TRANSPARENTNOSTI VÝBĚRU SESTER
Česká asociace sester

KDY BUDE PROVEDEN VÝBĚR SESTER?
Začátek července 2020

VHODNÁ FORMA DARU?
• Víkendový nebo týdenní pobyt (dle vašich možností)
pro min. 2 osoby
• Část pobytu (jen ubytování, jen stravování, zážitkový
program – výuka jízdy na koni, řemesla apod.) – NE %
sleva na pobyt menší než 50 % obvyklé ceny.
• Tábor, účast na táboře – pro děti zdravotních
sestřiček
• Termín – září, říjen 2020, březen, duben, květen 2021
(pouze doporučeno, jinak záleží na vás)

DO KDY NAHLÁSIT ZÁJEM ZAPOJIT SE – DAROVAT
Do 12. 6. 2020
KOMU DÁT VĚDĚT ZÁJEM ZAPOJIT SE – DAROVAT
SVTA Jana Huryová janahuryova@svazvt.cz
ASZ ČR Šárka Gorgoňová sarka.gorgonova@asz.cz

CO ZÍSKAJÍ TI, KTEŘÍ SE DO PROJEKTU ZAPOJÍ?
Každý dárce pobytu, části pobytu, zážitkového programu
apod. z řad členů SVTA a ASZ ČR získá:

• Zveřejnění loga a názvu zařízení dárce na stránkách
České asociace sester https://www.cnna.cz/ (3 000
členů).
• Možnost umístit na své www stránce logo České
asociace sester a informaci o tom, že jste v této
nelehké době pomohli zdravotníkům formou daru –
věnování pobytu apod.
• Propagace zařízení dárce na FB profilu Prázdniny na
venkově (formou reportáže, medailonku apod.).
• Propagace zařízení dárce na homepage
www.prazdninynavenkove.cz.
• Informace o zařízení dárce a zapojení se do projektu
na portálu SVTA a FB profilu SVTA (pokud dárce
nebude chtít zůstat anonymní).
• Informace o zařízení dárce a zapojení se do projektu v
časopisu Selská revue.
• Další propagace dle zájmu nejrůznějších médií.

PLÁNOVANÁ MARKETINGOVÁ KAMPAŇ PROJEKTU
• Tiskové zprávy – SVTA, ASZ ČR,
• Reklama na sociálních sítích

VÍCE INFORMACÍ
SVTA Jana Huryová tel. 724 265 109
ASZ ČR Šárka Gorgoňová tel. 604 849 294,

Formulář daru „SESTŘIČKY, DĚKUJEME
Péče nás spojuje - přijeďte si k nám odpočinout“
Název zařízení:
Adresa:
Jméno kontaktní osoby:
Telefon, email na kontaktní osobu:
Typ darované služby (kompletní pobyt, ubytování, stravování, jezdecký výcvik, kurz keramiky, pobyt na dětském
táboře apod. prosím rozepište podrobněji):

Pro kolik osob:
Na kolik dní:
V jakém termínu:
Další informace (např. pokud je pobyt pro rodinu, nezáleží na tom, zda se jedná o rodinu se 2 nebo 3 dětmi apod):

