Priatelia Zeme - SPZ a Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
Vás srdečne pozývajú na ekologicko – charitatívnu akciu

„RECYKLÁCIA“
Priateľov

Zeme
Kreslí:
Ivo Chadžiev

môžme si
Dajme veciam druhú šancu... a po

navzájom

1. Darujte

2. Vyberte si

akékoľvek funkčné a použiteľné veci z domácnosti,
ktoré už nepotrebujete (knihy, obuv, šatstvo,
elektronika, hračky...). Veľkoobjemové veci (skrine,

príďte si za dobrovoľný príspevok
vybrať užitočné veci, ktoré
potrebujete

postele) prosíme nenoste - nemáme na to priestor,
ale budeme radi, ak nám dáte o nich vedieť - prineste
alebo pošlite nám fotku, popis s kontaktom na vás.

Kedy: od 29.2. do 3.3.
od 10:00 do 18:00 hod.
(v sobotu do 14:00 hod.)

Kedy: od 27.2. do 1.3.
od 10:00 do 18:00 hod.
Viac informácií:
Priatelia Zeme - SPZ
Alžbetina 53, 040 01 Košice
tel.: 0918 869 957
e-mail: biro@priateliazeme.sk
web: www.priateliazeme.sk/spz

Kde:
Strojárenská 3, Košice

Časť darovaných vecí bude poskytnutá charitatívnym organizáciam
a sociálne slabším ľuďom.
Finančné prostriedky z tejto akcie
budú využité na podporu činnosti
Priateľov Zeme - SPZ.

(budova bývalej Strednej odbornej
školy strojníckej Aurela Stodolu)
Na podujatí nám pomáhajú
dobrovoľníci z ADRA adventistickej agentúry
pre rozvojovú pomoc.
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