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MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU - JEDNOTLIVCI

Možnosti podpory
projektu 1/4

Pokud přispějete částkou 300 Kč
Kč získá
skáte kopii dokumentu na DVD a certifiká
certifikát o daru
daru podepsaný režisérežisérem dokumentu - zaslaný
spě
ěvatelů
zaslaný na ee-mail - a desku v Sí
Síni při
přisp
vatelů
1 000 Kč
Kč získá
skáte naví
navíc kopii na BLUBLU-RAY disku
5 000 Kč
e uvedené
Kč k výš
výše
uvedenému zí
získá
skáte aktivní
aktivní prolink v Síni přispěvatelů u desky s
Vaším jménem k Vašim stránkám
20 000 Kč až do 39 000 Kč - ke vš
e uvedené
všemu výš
výše
uvedenému získá
skáte pozvá
pozvánku na slavslavnostní
nostní premié
premiéru dokumentu do Prahy
40 000 Kč
Kč až do 90 000 Kč - vyhrazeno mě
městů
stům založ
založený
ených Přemyslem Otakarem
II. nebo jíjím povýš
enýých na mě
povýšen
město (zde je př
příspě
spěvek řešen samostatnou
smlouvou o podpoř
podpoře a spoluprá
spolupráci)
ci)

Na Vaše finanční příspěvky Vám na požádání zašleme daňové potvrzení.
potvrzení.
Číslo našeho účtu u Fio banky je: 2900242012
kód banky: 2010;
2010; VS: 001
Na převodu finanční částky uveďte, prosíme, ve sdělení Vaše jméno a příjmení (pokud si nepřejete
zůstat v anonymitě), e-mail (nebude zveřejněn a nám umožní s Vámi komunikovat) a variabilní
symbol projektu: 001.
001.
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MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU - PARTNEŘI

Možnosti podpory
projektu 2/4

100 000 – 1 000 000 Kč
Pokud př
přispě
ispějete na realizaci dokudoku-dramatu uvedenou částkou, stanete se
PARTNEREM PROJEKTU.
PROJEKTU.
Vedle certifiká
certifikátu o daru zí
získá
ská partner projektu tyto mož
možnosti:
nosti:
 umístit nastálo
nastálo na web projektu logo s odkazem na web partnera
 uvedení
uvedení loga a jmé
jména v zá
závěreč
rečných titulcí
titulcích dokumentu a tím
zajištění prezentace partnera při každé opakované projekci –
předpokládané uvedení v České televizi 4x, stejně tak v zahraničzahraničních televizí – dále u mediálních partnerů (předpoklad Český rozhlas
a MF DNES a další média), možnost kdykoliv si pustit dokudoku-drama na
webu projektu
 10 kusů
kusů DVD a BLU RAY s kopií
kopií dokumentu
 pozvá
pozvání na slavnostní
slavnostní premié
premiéru dokumentu v Praze, která bude
vysílána do digitálních kin zúčastněných měst
 cca 1 min. videospot o partnerovi - kdo je a proč
proč projekt podpoř
podpořil –
který bude nastálo umístěný na webu Edukativní společnosti
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MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU - PARTNEŘI

Možnosti podpory
projektu 3/4

3 000 000 Kč
Pokud přispě
ispějete na realizaci dokudoku-dramatu uvedenou částkou, stanete se
HLAVNÍ
HLAVNÍM PARTNEREM PROJEKTU.
PROJEKTU.
Vedle výš
e uvedených
výše
uvedených plnění u partnera získá
ská hlavní
hlavní partner projektu naví
navíc
tyto mož
možnosti:
nosti:
 uvedení
uvedení loga a jmé
jména na vš
všech propagač
propagačních materiá
materiálech
 uvedení
uvedení loga a jmé
jména na obalech vydaný
vydaných DVD a BR disků
disků
 uvedení
uvedení loga a jmé
jména na reklamní
reklamních banerech při premié
premiéře dokum.
dokum.
 cca 3 min. videospot představující hlavního partnera, který bude
nastálo umístěný na webu Edukativní společnosti a na webu
projektu
 s propagací hlavního partnera se počítá i v propojení projektu na
na
turistickou oblast
U PARTNERA I HLAVNÍHO PARTNERA LZE PARTNERSTVÍ UZAVŘÍT NA ZÁKLADĚ
ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ SMLOUVY

NA ČÁSTKU, KTEROU NA PROJEKT PŘISPĚJETE VÁM VYSTAVÍME
DAŇOVÉ POTVRZENÍ O PŘIJMU SPONZORSKÉHO PŘÍSPĚVKU
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MOŽNOSTI ÚČASTI V PROJEKTU - PARTNEŘI

Možnosti podpory
projektu 4/4

4 000 000 - 6 000 000 Kč
Pokud přispě
ispějete na realizaci dokudoku-dramatu uvedenou částkou,
stanete se:
se:
GENERÁ
GENERÁLNÍ
LNÍM PARTNEREM PROJEKTU.
PROJEKTU.
Veš
Veškerá
kerá propagace generá
generální
lního partnera bude řešena
individuá
individuálně
lně a stvrzena pí
písemnou smlouvou.
NA VAŠ
VAŠÍ FINANČ
FINANČNÍ PODPORU VÁM VYSTAVÍ
VYSTAVÍME
DAŇ
DAŇOVÉ
OVÉ POTVRZENÍ
POTVRZENÍ O PŘ
PŘIJMU PODPORY
Královská pečeť
Přemysla Otakara II.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali seznámení se s tímto projektem
projektem a za Vaši případnou podporu
jeho realizaci. Za Edukativní společnost: Pavel P Ries (prezident ES), Ing. Michaela Pomezná a Jarmila
Chromíková (producentky projektu).
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