


Draga UCEnka, dragi UCEnec,

Se zavedaš, da lahko prav ti svojemu vrstniku približaš doživetja, ki se tebi zdijo povsem običajna, marsikomu pa 
niso dosegljiva. Zato je vredno, da poskusimo s tako akcijo. Z majhno donacijo boš pomagal/a, da bodo 
nekateri tvoji vrstniki med letošnjimi prvomajskimi počitnicami preživeli brezplačen športni teden v družbi 
vrstnikov v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. Poleg doživetja, ki bo za marsikoga med 
njimi prvo v življenju, boš pomagal/a otrokom bolj aktivno in bolj zdravo živeti.

Šport, zdravje in darovanje, nas bodo združili v skupni akciji z naslovom Zaigraj z nami.

Pravilno izpolnjeno prijavnico (ali več njih), ki si jo prejel/a ob tem letaku, skupaj s tvojo donacijo v višini 
1€ zviješ v zloženko ter jo oddaš do 23. marca 2018 v za to namenjeno skrinjico.

Nagrade, o kakršnih sanjajo mnogi otroci tega sveta, so:

2x podpisan dres najboljšega vratarja na svetu Jana Oblaka
2x podpisan dres zvezdnika Atletico Madrida Antoine Griezmanna
2x podpisan dres zvezdnika Atletico Madrida Fernanda Torresa
1x podpisan dres nekdanjega Barceloninega zvezdnika Arde Tourana
2x jopica z zadrgo ter logotipom Play With US (Zaigraj z nami) podpisana s strani 
 Jana Oblaka, Fernanda Torresa in Antoine Griezmanna
2x majica z logotipom Play With Us (Zaigraj z nami) podpisana s strani 
 Jana Oblaka, Fernanda Torresa in Antoine Griezmanna
10x gimnastični trening s profesionalnim trenerjem gimnastike 
5x podpisane rokavice Jana Oblaka
10x 3D avtogram kartice Jana Oblaka
15x avtogram kartice najboljšega vratarja na svetu Jana Oblaka
15x avtogram kartice zvezdnika Atletico Madrida Fernanda Torresa 
15x avtogram kartice zvezdnika Atletico Madrida Antoine Griezmanna
20x majice z logotipom Play With Us

Žrebanje nagrad bo potekalo v ŽIVO preko FACEBOOK profila Rdečega Križa Slovenije 
https://www.facebook.com/rdeci.slovenije/ 
Nagrade bo žrebal JAN OBLAK.

S prispevkom v višini 1€ boš pomagal/a zbrati za športno obarvane, brezplačne počitniške dneve svojemu 
vrstniku iz manj spodbudnega okolja. Verjamemo, da bomo pokazali, da skupaj zmoremo vse, za nas in za druge 
in otrokom pokazali kako velika je moč človečnosti. 

Ni nam vseeno. In vsi smo za zdravje, pomoč in sanje.

Ne pozabi in ZAIGRAJ Z NAMI !


