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Przedstawiając naszą ofertę zapraszamy 

Państwa do współtworzenia 
tego wyjątkowego wydarzenia, 

 
Festiwalu, który dzięki naszym pomysłom i 

Państwa zaangażowaniu może stać się 
najlepszą wizytówką Chodzieży w Polsce. 

 
Gwarantujemy, że wsparcie  
Festiwalu DOBROfest 2018, 

 imprezy z dużym ładunkiem pozytywnej 
energii przełoży się na pozytywny  
efekt wizerunkowy Państwa firmy. 

Fundacja Ukryte Marzenia 
zaprasza Państwa do współpracy 

przy tworzeniu trzeciej edycji 
Festiwalu DOBROfest 



Jesteśmy Fundacją, która powstała  
15 kwietnia 2015 roku z inicjatywy trójki 
młodych osób wcześniej działających jako 

Komitet Społeczny „Ukryte Marzenia”. 
Idea powołania Fundacji zrodziła się z 

potrzeby niesienia pomocy chorym oraz 
podjęcia działań mających na celu 

jednoczenie osób chcących pomagać 
drugiej osobie. 

Swoją działalnością chcemy dostarczyć 
chorym osobom i ich rodzinom 

niezapomnianych wrażeń, które pozwolą 
choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, 

wniosą w ich życie radość, siłę do walki z 
chorobą oraz nadzieję na przyszłość. 

Naszym celem jest między innymi organizacja 
wydarzeń kulturalno – charytatywnych. 

Pomagając spełniamy marzenia. 

www.ukrytemarzenia.pl



Możliwe, że jeszcze Państwo nie rozpoznają 
naszej Fundacji 

Kiedy jednak poznają Państwo nasze działania to 
okaże się, że są znane, a być może nawet 

braliście 
w nich udział już wielokrotnie. 

 Do najbardziej udanych wydarzeń 
organizowanych przez 

 naszą Fundację możemy zaliczyć:  

Koncert 
Charytatywny UKRYTE 
MARZENIA z udziałem 
Bartka Wrony 
i pierwszego pokazu 
tańca z  ogniem w 
mieście.  

Świąteczny Pojedynek 
Charytatywny 
STRAŻ vs POLICJA  

Koncert zespołu LemON 

Festiwal DOBROfest 



to festiwal wzajemnej pomocy organizowany 
po raz trzeci w naszym mieście.. W 2016 roku 

pierwsza edycja uznana przez portal 
chodzieżnaszemiasto.pl za jedno z największych 

wydarzeń w powiecie. 
 

Chcemy kolejny raz, aby w tym dniu powstało 
wielkie wydarzenie mające na celu pomoc w 

walce z chorobą i przeciwnościami losu. 
Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest 

Fundacja Ukryte Marzenia z Chodzieży 
składająca się z bardzo młodych ludzi 

stawiających sobie za cel pomoc drugiemu 
człowiekowi.  

DOBROfest



Zamysłem festiwalu DOBROfest jest, aby 
w jednym miejscu zostało zlokalizowane wiele form 
pomocy drugiemu człowiekowi m.in. oddawanie krwi, 

 rejestracja potencjalnych dawców szpiku oraz narządów. 
Chcemy aby każdy kto odwiedzi nasz Festiwal miał do 

wyboru dobro jakie może podarować drugiemu 
człowiekowi. 

Oprócz stoisk przygotowany zostanie szereg atrakcji dla 
ludzi odwiedzających wydarzenie. 

Festiwal uświetnią znakomite występy muzyczne oraz 
charytatywny bieg wokół jeziora miejskiego. 

Finałową częścią festiwalu będzie otwarty koncert 
znanego artysty. 

Publiczność będzie świadkiem wielkiego show, które z 
pewnością na długo utrwali się w ich pamięci 



 wydarzenia z całej 
Polski zarejestrowaliśmy 

podczas pierwszej i 
drugiej edycji Festiwalu 

DOBROfest.

PONAD 
3500 

UCZESTNIKÓW 

PONAD 
23 000  

ZŁOTYCH

PONAD 
200

zebranych na leczenie i 
rehabilitację Bohaterów 

Festiwalu. 

artykułów i wzmianek 
prasowych o Festiwalu i 

jego sponsorach na 
różnych kanałach 

dystrybucyjnych m.in. prasa, 
radio, telewizja, 

portale społecznościowe.

DOBROfest w liczbach

www.ukrytemarzenia.pl/dobrofest 
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materiały reklamowe Festiwalu (plakaty)  

strona internetowa Festiwalu i 
organizatora  
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NAZWA FIRMY

INNE

materiały reklamowe Festiwalu (plakaty)  

strona internetowa Festiwalu i 
organizatora  

media społecznościowe (Facebook) 
  materiały reklamowe partnerów 

medialnych (prasa)  

miejsce do ekspozycji baneru 
firmy 

 miejsce  do ekspozycji stoiska firmowego
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NAZWA FIRMY

INNE

- materiały reklamowe Festiwalu i biegu 
(plakaty, ulotki)  

- strona internetowa Festiwalu i 
organizatora  

- media społecznościowe 
(Facebook, YouTube)   

- materiały reklamowe partnerów medialnych 
(prasa, telewizja, Internet )  

- prawo do posługiwania się tytułem 
Sponsor Festiwalu  

- dyplomy biegaczy 
- zaproszenia na wydarzenie  

- miejsce do ekspozycji banneru firmy 
- miejsce  do ekspozycji stoiska firmowego 



KONTAKT

WIOLETTA 
 ŁAWIŃSKA 

PATRYK 
STRZĘPKA 

tel. 661-381-109

MAŁGORZATA 
URSZULAK

tel. 669-755-056tel. 606-730-537

www.ukrytemarzenia.pl 
email - fundacjaukrytemarzenia@gmail.com 

nr konta- 45 2030 0045 1110 0000 0407 4750

Fundacja Ukryte Marzenia  
ul. Strzelecka 15 

64-800 Chodzież


