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Zapraszamy do udziału
w loterii koncertowej.
Wystarczy kupić los, by pomóc
podopiecznym Fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Co piąty los wygrywa, a każdy pomaga!
Wszystko po to, by zapewnić pełną, stałą opiekę
nieuleczalnie chorym dzieciom – podopiecznym
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, oraz by
spełnić marzenie o budowie Domu Opieki Wyręczającej
dla Dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych
z Dolnego Śląska.
Można wygrać różnorodne nagrody. Na szczęśliwców
czekają kosmetyki, bony podarunkowe, zabiegi
kosmetyczne, pluszaki i wiele innych nagród!
LOS kosztuje tylko 30 zł!
Pomagaj i baw się dobrze!

DO WYGRANIA

200 NAGRÓD!

LOS KOSZTUJE TYLKO

30 zł.

Obraz „The only words he said”
Największą atrakcją loterii bez wątpienia jest obraz z filmu „Mój
Vincent” podarowany przez Galerię Handlową Wroclavia. Dzieło
Magdaleny Pawłowskiej zatytułowane „The onlywords he said”
przedstawia rozmowę doktora Gacheta z głównym bohaterem
filmu - Armandem Roulin.

Dermokosmetyki ARKANA
Aż 30 losów kryje w sobie zestawy kosmetyków do codziennej
pielęgnacji i gabinetów. Dermokosmetyki Arkana nie są testowane
na zwierzętach, a ich autorskie formuły wykorzystują naturalne
konserwanty.

Zabiegi kosmetyczne
W trakcie loterii można wygrać, bardzo atrakcyjne i kosztowne
zabiegi pielęgnacyjne dla Pań. Zabieg bankietowy – indywidualnie
dobierany do potrzeb skóry twarzy, oraz zabieg Madonna Lift –
laserowa plastyka powieki dolnej i górnej w Centrum Medycznym
Magnolia Park. www.cmmagnoliapark.pl

Jedwabny Komplet: „Kolorowe Sny”
poszewka kwadratowa & maska De La Fotta
Dream Team to więcej niż akcesorium do spania i do relaksu,
to zestaw parakosmetyków, które pomogą wesprzeć procesy
odnowy biologicznej. Sen to czas, w którym regenerują się umysł
i ciało. Zdrowy sen to Twój najlepszy kosmetyk, Twój sekret
urody. Połączenie jedwabiu i puchu zamieni czas, w którym
śpisz na luksusowy zabieg odnawiający cerę i włosy.
Śpij nie tylko dobrze, śpij pięknie…

CO

5 LOS WYGRYWA! KAŻDY LOS POMAGA!

Magnolia PARK
To największe centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne na Dolnym Śląsku.
Wśród najemców znajduje się 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów
usługowych. Oferta rozrywkowo-rekreacyjna obejmuje kino, salę zabaw dla
dzieci i szkołę tańca. Zmotoryzowani klienci mogą korzystać z ponad 3500
bezpłatnych miejsc parkingowych. Mamy 3 karty podarunkowe do Magnolia
PARK – każda o wartości 200 zł! www.magnoliapark.pl

Pluszaki, gry,
zabawki, puzzle

Fotografia Park Tołpy zimą
Katarzyna Turczyńska

I miejsce w konkursie prasowym
„Wrocław jakiego nie znacie”

Karnety, wejściówki, vouchery do PROACADEMY,
Centrum Kosmetyczne Dotyk Piękna Karolina Czapla,
karnet na Festiwal Nowe Horyzonty i kilka innych

Książki, płyty, bilety

www.JedenProcentDlaDzieci.pl
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa
nieprzerwanie od 2007 roku. Opiekuje się dziećmi
w ich własnych domach, na całym Dolnym Śląsku.
Dzięki temu rodzina razem z małym chorym jest
u siebie.

KONCERT ORGANIZUJEMY DZIĘKI:

Do dyspozycji rodzin są pracownicy medyczni,
niemedyczni i wolontariusze. To oni dbają
o jak najwyższą jakość życia dziecka, a przede
wszystkim, by nie towarzyszył mu ból. Troską
otaczani są także najbliżsi chorującego.
Przywołujemy uśmiech i celebrujemy radość
z najmniejszych rzeczy.

Dla rodzin opieka, którą zapewniamy
dzieciom jest całkowicie bezpłatna.
W 2018 roku wpływ z 1% stanowił
aż 39% całego budżetu fundacji.
To dzięki Wam – dziękujemy!

Oferujemy bezpłatny program do rozliczeń
PIT 2018. Możesz rozliczyć swój PIT korzystając
z naszego programu online lub offline –
zapisując go na komputerze. Skorzystaj
z darmowego programu PITAX i rozlicz
się przekazując 1% podatku naszym
podopiecznym.

PATRONI MEDIALNI KONCERTU:

Więcej na www.hospicjum.wroc.pl oraz www.facebook.com/wroclawskie.hospicjum

