
Spoštovani, 

leto je naokoli in znova se bliža tradicionalna, že petnajsta Kresna noč Lions kluba Ljubljana Iliria,  
s katero prispevamo k moralnemu in socialnemu blagostanju otrok v stiski.

Vlogo častnega pokrovitelja je letos velikodušno prevzel Njegova ekscelenca dr. Miomir Mugoša
Veleposlanik Črne Gore v Republiki Sloveniji, ki prijazno podpira našo dobrodelno dejavnost.

Kresna noč bo v četrtek, 18. junija 2015, ob 20.00 uri, 
v vili Podrožnik. 

Vabimo vas na potovanje v Črno goro, deželo čudežev, skrinjo polno najčudovitejših zakladov. 
Kakor pravi legenda, kot da se je Bogu ravno nad Črno goro strgala torba, 

ko je delil darove narave in čudovite stvari – vključno z gorami, jezeri, morjem in drugimi lepotami.

Država z dolgo tradicijo, luč različnih narodov, kultur in religij – to je današnja Črna gora, 
v kateri se življenje odvija v popolni harmoniji.

Bodite sonce  v srcih naših otrok, dajmo jim možnost da zasvetijo, kot zvezde na nebu. 
Pomagate lahko z nakupom vstopnic, katerih cena znaša 100€ na osebo, 

oziroma prispevate donacijo v okviru spodaj navedenih možnosti.

Zlata donacija: 5.000€ - 10.000€
Srebrna donacija: 2.500€ - 5.000€ 
Bronasta donacija: 1.000€ - 2.500€ 

Vsi donatorji prejmejo najmanj dve vstopnici in omembo (v kolikor to želijo) na programskem listu prireditve, 
zlatim  donatorjem pa se bomo na prireditvi tudi javno zahvalili in jim izročili plakete. 

Zbrana sredstva bomo namenili socialno ogroženim otrokom in mladostnikom in jim tako pomagali, 
da se v njihovo življenje povrne optimizem in dostojanstvo.

Prosimo, da svoj prispevek nakažete na naš račun pri banki Sparkasse,  št. SI56 3400 0101 5395 976 
z obveznim pripisom: Donacija za Lions klub Ljubljana Iliria »Kresna noč 2015«, koda namena: »CHAR«.

Udeležbo potrdite na e-naslov: lions.iliria@gmail.com
ter pošljite potrdilo o vplačilu donacije ali nadomestila za vstopnice na zgoraj navedeni e-naslov,

najkasneje do 17. junija 2015. Vstopnice vam bomo predali osebno ali poslali po pošti.

Lions klub Ljubljana Iliria, Cankarjeva 7, 1000 Ljubljana, davčna številka: 44753772, TRR, odprt pri banki Sparkasse, št.:SI56 3400 0101 5395 976.
Za več informacij nas kontaktirajte na: lions.iliria@gmail.com
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