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Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” 
ul. Okólna 14 m. 34, 30-684 Kraków 
 

 
Szanowni Państwo, 
 

W związku z organizacją kolejnej, IX edycji kampanii edukacyjnej pod hasłem „Daj Mata             
Chorobie”, chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy w roli Patrona medialnego i poprosić            
o nagłośnienie kampanii. Kampania jak co roku organizowana jest w formie turnieju            
szachowego, który odbędzie się 26 marca 2017 w Krakowie i będzie połączony z akcją              
krwiodawstwa na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego, która potrwa do 1            
kwietnia.  

 
Kampania pod hasłem “Daj Mata Chorobie” odbywa się już po raz IX. Po raz kolejny w ramach                 

kampanii zostanie rozegrany Turniej Szachowy, którego celem jest pozyskanie daru - jakim jest krew - dla                
ratowania zdrowia i życia pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego oraz popularyzacja gry w szachy.              
Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju, który zostanie rozegrany 26 marca w Krakowie w Hotelu               
Europejskim przy ul. Lubicz 5, jest okazanie zaświadczenia o oddaniu krwi na rzecz pacjentów z               
chorobami układu krwiotwórczego na hasło “Daj Mata Chorobie” lub aktualnej legitymacji Honorowego            
Krwiodawcy. Akcja zbiórki krwi będzie trwała przez cały marzec, aż do 1 kwietnia 2017 r. (z wyjątkiem                 
sobót, niedziel i świąt). Krew można oddać w punktach krwiodawstwa w zależności od miejsca              
zamieszkania, koniecznie z zaznaczeniem, iż przeznaczona jest ona na rzecz pacjentów z chorobami             
układu krwiotwórczego, na hasło “Daj Mata chorobie”. Oddanie krwi będzie na ten cel będzie również               
możliwe w dniu 5 marca 2017 roku w mobilnym punkcie poboru krwi w Krakowie ul. Ujastek 1. w                  
godzinach od 10.00-15.00. 
 

Informacje dla potencjalnych dawców, dotyczące możliwości i warunków oddawania krwi będą           
umieszczone na plakatach, na stronie internetowej www.przebisnieg.org, na stronach Małopolskiego i           
Polskiego Związku Szachowego oraz rozpowszechnione na portalach społecznościowych. Mamy         
nadzieję, że dzięki szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, nasz apel przyczyni się do uzyskania jeszcze              
większej niż w ubiegłych latach, ilości krwi.  

W ramach współpracy Partonackiej oferujemy umieszczenie logotypu Patrona        
medialnego w materiałach promocyjnych (www, plakaty, banery, animacje, posty w social           
media) oraz informacjach prasowych towarzyszących turniejowi. Umożliwiamy również        
zamieszczenie materiałów promocyjnych na terenie Hotelu Europejskiego, gdzie odbędzie się          
Turniej. 

 
Organizator Kampanii: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" skupia osoby, które pragną pomagać           
pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego – zarówno tym dopiero diagnozowanym,           
będącym w trakcie leczenia, jak i tym, którzy je ukończyli. Chcemy, do opieki medycznej, którą otrzymują                
chorzy, dodać wsparcie i przyjaźń osób, które choroby już doświadczyły i pokonały. Celem             
Stowarzyszenia, jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom,             
działanie na rzecz poprawy jakości ich życia oraz propagowanie wiedzy na temat chorób układu              
chłonnego i metod ich leczenia. www.przebisnieg.org. 

Z wyrazami szacunku 
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