
 

 

 

 

 

                               
 
 

 
 

Pomoc słabszym i potrzebującym jest tym, co określa nasze człowieczeństwo. 

Kierując się tym mottem Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła oraz Podkarpacki Klub Biznesu  

zapraszają na 

 

IV Galę Charytatywną 
„ MARCELEK POD SKRZYDŁEM ANIOŁA” 

 

Celem akcji jest zebranie środków na operację narządu słuchu i powrót do pełnej jego sprawności dla małego 

Marcelka. 

 
Choroba, na którą cierpi Marcel, to mikrocja – zaburzenie rozwojowe narządu słuchu. W Polsce zdiagnozowano 

tych przypadków zaledwie u około 100 osób. Często towarzyszą jej inne nieprawidłowości nie tylko w obrębie 

ucha, ale także w narządach odległych. W przypadku Marcelka były to nerki (więcej informacji: 

https://www.dajesz.com.pl/marcelek-potrzebuje-operacji-aby-normalnie-zyc). 

W Stanach Zjednoczonych jest lekarz, który zgodził się pomóc Marcelkowi, gdy ten skończy trzy lata. To tylko 

jedna operacja na całe życie, której skuteczność potwierdzono za Oceanem. 

 

Aby pomóc Marcelkowi potrzeba zgromadzić ponad 500 000 zł. 

 

Gala charytatywna - „MARCELEK POD SKRZYDŁEM ANIOŁA” to okazja do zintegrowania się ludzi o wielkich 

sercach i otwartych umysłach, którzy poprzez swoją hojność dają przykład i motywację do pomagania innym. 

 

Tradycyjnie podczas Gali odbędzie się licytacja, którą poprowadzi niezwykle charyzmatyczna osoba – Bilguun 

Ariunbaatar – polski showman, satyryk, dziennikarz, prezenter telewizyjny i piosenkarz pochodzenia mongol-

skiego. Wieczór uświetni piękny program artystyczny. Ponadto w trakcie trwania Gali zaprezentujemy wszyst-

kich naszych darczyńców, wręczymy statuetki w kategorii Anioł na Medal oraz Anioł w Biznesie. To będzie 

wspaniały czas na rozmowy przy smacznej strawie oraz czas na zabawę przy dobrej muzyce. Cieszmy się zatem 

wspólnym czasem, karnawałem jednocześnie czyniąc dobro, bo wiemy że ono wraca, zwykle ze zdwojoną siłą. 

Cały dochód z Gali zostanie przeznaczony na sfinansowanie operacji Marcelka. 

 

Zaangażowanie w działalność charytatywną jest okazją do zaprezentowania Państwa Firmy jako społecznie 

odpowiedzialną w biznesie. Dlatego zachęcamy Państwa nie tylko do udziału w Gali ale również do wystąpienia 

w następujących rolach: 

https://www.dajesz.com.pl/marcelek-potrzebuje-operacji-aby-normalnie-zyc


 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAŃ ANIOŁEM DLA MARCELA 

 

ZŁOTY ANIOŁ – 3 000 zł 

 

• Zaproszenie na Galę dla 2 oso b 
• Logotyp we wszystkich materiałach drukowanych 
• Promocja firmy w grupie przedsiębiorców 
• Możliwość pozyskania kontaktów biznesowych 
• Zwiększenie rozpoznawalności marki 
• Umieszczenie logotypu na stronie Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła jako Złotego Anioła akcji 
• Możliwość używania nazwy Złotego Anioła do promocji swojej marki przez okres 2 miesięcy 
• Wyczytanie Darczyńcy podczas IV Gali 
• Prezentacja oraz podziękowanie za wsparcie w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Pod 

Skrzydłem Anioła tj.: Facebook/Linkedln/Instagram 

 

PLATYNOWY ANIOŁ – 5 000 zł 

 

• Zaproszenie na Galę dla 4 oso b 
• Logotyp we wszystkich materiałach drukowanych 
• Promocja firmy w grupie przedsiębiorców  
• Możliwość pozyskania kontaktów biznesowych 
• Zwiększenie rozpoznawalności marki 
• Umieszczenie logotypu na stronie Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła jako Platynowego Anioła akcji 
• Możliwość używania nazwy Platynowego Anioła do promocji swojej marki przez okres 4 miesięcy 
• Wyczytanie Darczyńcy podczas IV Gali 
• Prezentacja oraz podziękowanie za wsparcie w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Pod Skrzy-

dłem Anioła tj.: Facebook/Linkedln/Instagram 
• Możliwość umieszczenia jednego roll-upu na terenie obiektu w dniu Gali 
• Certyfikat potwierdzający udział w akcji – Podziękowanie 
• Pełna informacja o Aniołach podczas Gali 
• Gift Pack „Anioły Marcelka dziękują” 

  



 

 

 

 

 

 

DIAMENTOWY ANIOŁ – 10 000 zł 

 

• Zaproszenie na Galę dla 6 oso b 
• Logotyp we wszystkich materiałach drukowanych 
• 5 minut dla Darczyn cy podczas uroczystej kolacji 
• Dostęp do materiało w foto/video do celo w własnej promocji 
• Promocja firmy w grupie przedsiębiorców  
• Możliwość pozyskania kontaktów biznesowych 
• Zwiększenie rozpoznawalności marki 
• Umieszczenie logotypu na ściance 
• Umieszczenie logotypu na stronie Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła jako Diamentowego Anioła ak-

cji 
• Możliwość używania nazwy Diamentowego Anioła do promocji swojej marki przez okres 8 miesięcy 
• Wyczytanie Darczyńcy podczas IV Gali 
• Prezentacja oraz podziękowanie za wsparcie w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Pod Skrzy-

dłem Anioła tj.: Facebook/Linkedln/Instagram 
• Możliwość umieszczenia jednego roll-upu na terenie obiektu w dniu Gali 
• Możliwość umieszczenia flag przed obiektem w dniu Gali 
• Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych podczas Gali 
• Certyfikat potwierdzający udział w akcji – Podziękowanie 
• Pełna informacja o Aniołach podczas Gali 
• Gift Pack „Anioły Marcelka dziękują” 

 

ANIOŁ TYTULARNY – 20.000 zł 

 

• Zaproszenie na Galę dla 8 oso b 
• Logotyp oraz informacja o firmie we wszystkich materiałach drukowanych 
• 5 minut dla Darczyn cy podczas kolacji 
• Logotyp oraz informacja o partnerze w publikacjach prasowych 
• Dostęp do materiało w foto/video do celo w własnej promocji 
• Promocja firmy w grupie przedsiębiorców  
• Możliwość pozyskania kontaktów biznesowych 
• Zwiększenie rozpoznawalności marki 
• Umieszczenie logotypu na ściance 
• Umieszczenie logotypu na stronie Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła jako Tytularnego Anioła akcji 
• Możliwość używania nazwy Tytularnego Anioła do promocji swojej marki przez okres 12 miesięcy 
• Wyczytanie Darczyńcy podczas IV Gali 
• Prezentacja oraz podziękowanie za wsparcie w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Pod Skrzy-

dłem Anioła tj.: Facebook/Linkedln/Instagram 
• Możliwość umieszczenia dwóch roll-upów na terenie obiektu w dniu Gali 
• Możliwość umieszczenia flag przed obiektem w dniu Gali 
• Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych podczas Gali 
• Moz liwos c   wręczania gos ciom gift-packo w 
• Możliwość pozostawienia materiałów informacyjnych o firmie we wszystkich pokojach Hotelu Falcon 

przez okres 30 dni 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Moz liwos c  wystawienia stoiska firmowego w lobby Hotelu Falcon przed wejs ciem do restauracji 
• Certyfikat potwierdzający udział w akcji – Podziękowanie 
• Pełna informacja o Aniołach podczas Gali 
• Gift Pack „Anioły Marcelka dziękują” 

 

 

PRZEKAŻ SWOJEGO ANIOŁA DLA MARCELA 

 

Zachęcamy ro wniez  do wsparcia naszej akcji poprzez przekazania przedmioto w, kto re zostaną zlicytowane 

podczas IV Gali. Cały docho d zostanie przeznaczony na pomoc Marcelkowi. O Pan stwa wsparciu poinformujemy 

opinię publiczną umieszczając komunikaty w mediach społecznos ciowych Stowarzyszenia Pod Skrzydłem 

Anioła tj.: Facebook/Linkedln/Instagram i oznaczając Pan stwa jako Darczyn co w. 

 

Wszystkich zainteresowanych udzieleniem wsparcia, o których mowa powyżej prosimy o kontakt: 

Małgorzata Dymek - Armata  

mail: m.dymek@podskrzydlemaniola.pl   

tel.: 505 095 400 
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