
Podatki za donatorsko plačilo:

Podatki izvajalca projekta:
Zavod za ohranjanje in promocijo ročnih del USTVARJALNO SRCE
Badovinčeva ulica 4
3270 Laško
Davčna številka: 83814817

Podatki za nakazilo:
Št. TRR računa: SI56 6100 0002 5626 195
Banka: Delavska Hranilnica
BIC/SWIFT: HDELSI22

Ob plačilu po želji navedite, za katero občino darujete. Na e-naslov info@ustvarjalnosrce.si
sporočite, če NE želite, da vas kot donatorja navedemo na spletni strani projekta.

Z ADEVA : Sponzorsko pismo s prošnjo za odkup skvačanega občinskega grba

Časovnica projekta:
Trenutno: logistična priprava (načrti grbov, spletna stran, himna ...)
15. 9. 2021: pričetek kvačkanja
26. 12. 2021: predvideni zaključek projekta z virtualnim 3D muzejem skvačkanih grbov
8. 2. 2022: predaja grbov občinam na slovenski kulturni praznik

Projekt bomo lahko z vašo pomočjo uspešni izvedli v predvidenih časovnih okvirjih, v
kolikor nam lahko nakažete sredstva do 31. 8. 2021.

V projektu Slovenija kvačka bo vsaka od sodelujočih kvačkaric (med njimi je tudi en kvačkar) za izdelavo
kvačkanega grba porabila vsaj 100 ur dela in ok. 2,5 kg volne. Projekt megalomanske organizacije pelje
ekipa marljivih ljudi, ki skrbi za: koordinacijo celotnega projekta (ki bo skupaj trajal več kot leto dni!),
prijavo na nov Guinnessov rekord, komunikacijo, izdelavo spletne strani (www.ustvarjalnosrce.si),
socialna omrežja, medijsko pokrivanje, izdelavo virtualnega 3D muzeja, grafična priprava vseh 212
grbov slovenskih občin (za vsako tako pripravo smopotrebovali vsaj 5 ur), marketing, prevoze,material,
nagrade za izvajalke projekta, ... predvsem pa za to, da bo ta vseslovenski projekt povezovanja, promocije
ročnih del in namenom proslavitve 30. obletnice naše samostojne države, stekel karseda gladko in v
zadovoljstvo vseh.

Zato vas v imenu Občine prosimo tudi za vašo podporo, ki nam jo lahko zagotovite
z donacijo, ki jo bo vaša občina namenila za odkup skvačkanega grba vaše občine.
Grb vaše občine bo skvačkan v c2c tehniki kvačkanja z uporabljeno slovensko

volno. V širino bo meril cca. 1,20 do 1,4 metra, v višino pa cca.
1,6 do 1,8 metra (odvisno od oblike grba).

SLOVENĲ AZavod USTVARJALNO SRCE,
Badovinčeva ulica 4
3270 Laško
T: 040 759 795, info@ustvarjalnosrce.si

Več o projektu: Himna projekta:

Zavod ustvarjalno srce, 040 759 795, www.ustvarjalnosrce.si Poglejte: � �

mailto:info@ustvarjalnosrce.si
https://www.ustvarjalnosrce.si
mailto:info@ustvarjalnosrce.si
https://www.youtube.com/watch?v=6Dzq5cI8emI
https://www.youtube.com/watch?v=zE0xarSs2TQ
https://www.ustvarjalnosrce.si
https://www.facebook.com/slovenijakvacka
https://www.instagram.com/slovenija_kvacka/

