FUNDACJA
OGÓLNOPOLSKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ
RUCHU STUDENCKIEGO
60 lat

KoleŜanki i Koledzy!
Działając w imieniu Komitetu Honorowego Obchodów 60 rocznicy utworzenia Zrzeszenia
Studentów Polskich zwracamy się z prośbą o pomoc w organizacji najwaŜniejszych wydarzeń
i projektów słuŜących upowszechnieniu wiedzy o szczególnym dorobku i roli naszej organizacji. Mamy
nadzieję, Ŝe pomoc i wsparcie finansowe przyjaciół ZSP pozwolą na zrealizowanie waŜnych projektów
upamiętniających 60 rocznicę utworzenia ZSP i jego działalności. Szczegółowe rozwinięcie naszej
prośby zawiera załączona do tego pisma „Oferta sponsorska na 60-lecie ZSP”.
Profesjonalną działalność i merytoryczną współpracę ze Sponsorami oraz organizację
najwaŜniejszych projektów w ramach obchodów 60-lecia ZSP, prowadzi w imieniu Fundacji
Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego ZSP firma Global Wings Sp. z o.o.,
specjalizująca się w realizacji tego typu projektów. Podstawowe informacje o firmie Global Wings
znajdują się na stronie www.globalwings.pl. Wszystkie środki, które uda się pozyskać od sponsorów
przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydarzeń upamiętniających utworzenie i działalność ZSP.
Dzisiaj jeszcze bardziej niŜ kiedyś moŜemy liczyć tylko na siebie i przyjaciół Zrzeszenia.
Dlatego wspólnie apelujemy, do tych wszystkich, którzy mają takie moŜliwości, o pomoc
w przygotowaniu ogólnopolskich obchodów 60 rocznicy utworzenia Zrzeszenia Studentów Polskich.
To wsparcie jest niezbędnym warunkiem zorganizowania tych uroczystości, na które zapraszamy do
Warszawy w dniu 17 kwietnia 2010r. Zapraszamy takŜe do pomocy oraz finansowego sponsorowania
ksiąŜki i filmu opisujących najwaŜniejsze wydarzenia i postacie związane z historią ZSP.
Potencjalnym sponsorom i donatorom obchodów 60-lecia ZSP oferujemy, w podziękowaniu za
udzielone wsparcie, róŜnorodne moŜliwości reklamowania się i promowania. Niezbędne informacje
dotyczące tych spraw zawiera oferta sponsorska. Akceptujemy takŜe rozwiązania niestandardowe,
uzgadniane indywidualnie. Prosimy o pozytywną dla naszej prośby decyzję i poinformowanie nas
o tym do 15 marca 2010r. Pozwoli nam to skupić się na moŜliwie najlepszym przygotowaniu tych
obchodów. We wszystkich sprawach związanych z tą prośbą oraz określeniem warunków współpracy
prosimy o kontakt z kolegą Zbigniewem Kowalem, w przeszłości takŜe członkiem ZSP i SZSP, byłym
członkiem KW Rady Naczelnej SZSP i dyrektorem BPiT „Almatur” w latach 1980-82, a obecnie
prezesem zarządu Global Wings Sp. z o.o., e-mail: zbigniew.kowal@globalwings.pl, tel.502-427-183,
faks (22) 621-72-91.
Z góry dziękujemy za Ŝyczliwość dla tej prośby oraz kaŜdą formę i wielkość udzielonej
pomocy!!
Pozostajemy z wyrazami szacunku!
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