Nie wychodząc z domu, można
wesprzeć WOŚP. Trwają płockie
aukcje, a na nich…
Koszulka bramkarska Paris Saint Germain z autografami
piłkarzy, kolacja dla dwóch osób z prezydentem Andrzejem
Nowakowskim, roczny karnet wstępu do płockiego zoo,
zwiedzanie sejmu oraz obiad z poseł Elżbietą Gapińską czy
przejażdżka łodzią motorową z płockim WOPR. To zaledwie
kilka aukcji 28. Finału WOŚP, które prowadzi Młodzieżowy Dom
Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku.
Już za kilka dni wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Z tej okazji w Płocku szykuje się mnóstwo imprez,
podczas których można będzie wesprzeć Orkiestrę. Jednym ze
sposobów przekazania środków na fundację Jurka Owsiaka, jest
możliwość wzięcia udziału w aukcjach internetowych na
Allegro. Płocką aukcję – jak co roku – prowadzi płocki MDK.
Można tam znaleźć przedmioty, które przekazali darczyńcy.
Tylko i wyłącznie od hojności licytujących zależy, jaką
kwotą wesprą najbardziej chyba znaną na świecie polską
fundację.
Wśród tegorocznych przedmiotów jest kilka perełek np.
koszulka bramkarska Paris Saint Germain z autografami
piłkarzy – póki co cena za nią to 285 zł., a przedmiot
licytuje 6 osób. – Na koszulce podpisali się zawodnicy,
będący jednymi z największych światowych gwiazd piłki
nożnej, między innymi: Kylian Mbappe, Angel Di Maria,
Edinson Cavani, Mauro Icardi czy Marco Verratti. – Koszulkę
przekazał nam na licytację wychowanek między innymi UKS MDK
Płock, Escoli Varsovia i Chelsea FC, bramkarz reprezentacji
Polski U-21 i jednej z najlepszych drużyn świata, Paris
Saint Germain – Marcin Bułka – czytamy w opisie aukcji.

Z kolei niebywałą okazją, aby nabrzeże wiślane obejrzeć od
strony… Wisły jest wylicytowanie godzinnego rejsu łodzią
płockiego WOPR. Nie dość, że piękne widoki, to na dodatek
bardzo bezpiecznie – pod czujnym okiem woprowców. –
Zwycięzca aukcji będzie mógł z przyjaciółmi wybrać się na
godzinny rejs po Wiśle w okolicach Płocka łodzią motorowodną
– czytamy w opisie. Na razie chętnych na nietypową
przejażdżkę jest 5 osób, a wylicytowana kwota to 230 zł.
Na aukcję sporo “przedmiotów” przekazał Miejski Ogród
Zoologiczny. Wśród nich znajdujemy trening medyczny i
karmienie fok, zajęcia edukacyjne w zoo czy karmienie
pingwinów. W tym roku można wylicytować kilka kolacji z
bardzo znanymi osobami między innymi prezydentem Andrzejem
Nowakowskim, motocyklowymi mistrzami – Markiem i Pawłem
Szkopkiem czy Andrzejem Supronem – światowej sławy
zapaśnikiem.
To jednak nie wszystko. Wśród aukcji znajdziecie także
zwiedzanie sejmu plus dobry obiad, które zaoferowała poseł
Elżbieta Gapińska, rodzinny 6-godzinny rejs jachtem, który
podarował Klubu Żeglarski Petrochemia Płock, karnet VIP na
Audioriver, ekstremalny kurs pływania katamaranem czy wizytę
w sztabie WOŚP w Warszawie. Wylicytować także można bardzo
ciekawe książki o Płocku, obrazy, plakaty i vouchery czy
romantyczne weekendy w hotelach.
W każdym razie jest w czym wybierać. Warto odwiedzić stronę
płockich aukcji i nie wychodząc z domu, wesprzeć 28. Finał
WOŚP.

