Félmilliós karácsonyi ajándék civileknek! – Szavazáson dől el, ki kapja
Pécsi, kaposvári és villányi szervezetek találhatók a jelöltek között
Sajtóközlemény
Életmentő alapítvány? Filharmonikusok? Színház, állatkert, vagy más jelölt nyerjen?
Csakis a szavazókon múlik! Még csaknem két hétig lehet voksolni a Facebook-on arra,
hogy melyik szervezet kapja meg a DRB Bank „Civil Karácsony” nyereményjátékának
500 ezer forintos díját. Ráadásul a szavazók is értékes jutalmakkal gazdagodhatnak.
„Mert adni jó” – a pénzintézet még novemberben ezzel a szlogennel hirdette meg
nyereményjátékát. Annak Facebook-oldalán, a „DRB Bank Civil Karácsony” alkalmazásban melyet mostanra már több mint háromezren lájkoltak! - a voksolók 10, egyaránt dél-dunántúli
jelöltre szavazhatnak. Pécsi, kaposvári, illetve villányi székhelyű, köz- és elismert, de egészen
különböző tevékenységű szervezetekről van szó, melyek közül a legtöbb voksot begyűjtő
nyeri el a pénzintézet 500 ezer forintos karácsonyi adományát. A 10 szervezet a következő:
- Pannon Filharmonikusok (Pécs)
- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. (Kaposvár)
- Pécsi Szabadtéri Játékok (Pécsi Horvát Színház)
- Pécsi Gyermekklinika Életmentő Gyermek-Intenzív Alapítvány
- Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület
- Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
- Mecsek Táncegyüttes Egyesület (Pécs)
- Vadvirág Alapítvány (Kaposvár)
- Villány-Siklósi Borút Egyesület (Villány)
- Bóbita Bábszínház (Pécs).
A pénzintézet igazgatóságának elnöke biztos benne, hogy mindenképp jó helyre kerül az
adomány; egyben reméli, hogy a DRB kezdeményezése másoknak is példát mutat: - A DélDunántúli Régió bankjaként mindig is szívünkön viseltük az itt tevékenykedő szervezetek
sorsát - akik egész évben önzetlenül értünk vannak –, és ez a jövőben sem lesz másként! –
hangsúlyozza dr. Szalai Zsolt. - A döntést idén a nagyközönségre bíztuk, hogy győzzön a
legjobb. A kampány már most elérte célját, hiszen rengeteg embert mozgósított a nemes cél
érdekében, rávilágított az adományozás fontosságára és az összefogás erejére.
Szavazni a játék Facebook-oldalán, december 19-én (hétfő) délig lehet. És a voksolók is
nyerhetnek! Közöttük egy 50 ezer forint egyenlegű Visa Classic bankkártya talál gazdára,
továbbá 10 db páros belépő a Kodály Központban december 28-án tartandó Vermes Tímea és
barátai koncertre.
További információ: Győrfi Nikolett marketing- és PR ügyintéző (tel: 72 805 807)
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