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Strukovci, 5. 4. 2018

Zadeva: Prošnja za donacijo pri organizaciji nočnega gasilskega tekmovanja

Spoštovani!
PGD Strukovci je bilo ustanovljeno leta 1890, tako da letos praznujemo 128. obletnico aktivnega
delovanja. Društvo danes šteje skoraj 100 članic in članov. Sodimo med tista društva, ki že dolgo
ohranjajo tradicijo in pomagajo ljudem v nesreči. S svojim dobrim organiziranjem in delovanjem
nenehno skrbimo za požarno preventivo in za varnost ljudi. Članice in člani PGD Strukovci danes z
veliko dobre volje in delovne vneme ohranjajo dobro vzdušje v društvu in priskočijo na pomoč pri
vsakem opravilu, ki je potrebno za ohranitev društva. Društvo pa vseskozi skrbi tudi za strokovno
izobraževanje, izpopolnjevanje članstva, v zadnjem času še posebej pri delu z ženskami in mladino.
Predvsem mladi gasilci tudi veliko trenirajo in se vključujejo v razna gasilska tekmovanja. Imamo dve
tekmovalni ekipi, tako članic kot članov, ki dosegajo odlične rezultate, tako v okiru tekmovanj svoje
občine kot tudi izven nje.
Ker smo gasilci vedno bili pobudniki raznih prireditev, smo se v PGD Strukovci odločili, da letos
ponovno organiziramo nočno gasilsko tekmovanje za članice in člane. Tekmovanje bo 5. maja 2018.
Ker takšno tekmovanje zahteva velik organizacijski, posledično pa tudi finančni vložek, se s prošnjo
obračamo na vas. Hkrati bi želeli omeniti, da bomo z izkupičkom sredstev samega tekmovanja
renovirali tako del dotrajane in prenove potrebne notranjosti gasilskega doma kot tudi zunanjega dela.
Prosimo vas za pomoč oziroma za kakršenkoli finančni prispevek. Mi bomo v zahvalo poskrbeli za
promocijo vašega podjetja, kot donatorja tekmovanja, na naši spletni strani in socialnem omrežju
(Facebook), prav tako se vas bo kot donatorja omenilo na samem tekmovanju.
Vašega odziva na našo prošnjo bomo zelo veseli. Zelo veseli bomo vaše morebitne pomoči. Že vnaprej
se vam zahvaljujemo za vaš odgovor, predvsem pa za vaš trud in čas, hkrati pa vam želimo še obilo
poslovnih uspehov!
Za pomoč in razumevanje se Vam iskreno zahvaljujemo.
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