
Drazí příznivci Brontosaurů v Himálajích, 
 
chtěli byste navštívit letní hudební festivaly a zároveň pomoci naší organizaci?  
Tak prosím přečtěte následující dobrovolnickou nabídku:   

 

 

V průběhu léta umístí organizace Brontosauři v Himálajích na několik hudebních festivalů nádhernou 
venkovní výstavu. Ta vypráví pomocí jedenácti poutavých fotografií o rozměru 2 x 1,5 m příběh o 
spolupráci obyvatel z vesnice Mulbekh a Brontosaurů v Himálajích. Díky spolupráci s firmou na 
výrobu plastových kelímků s názvem NickNack výstava umožní získat finanční prostředky na 
podporu Brontosaurů v Himálajích. Rád bych se vás zeptal, zda byste se chtěli stát dobrovolníky, 
kteří výstavu budou obsluhovat na letních festivalech. 
Fotografie a konstrukce výstavy v příloze. 

Na jakých festivalech bude výstava umístěna? 
V současnosti máme domluveno (popřípadě ještě jednáme) s následujícími festivaly: 

Název festivalu Místo Web festivalu Termín od Termín do 

United Islands Praha http://unitedislands.cz 19. 6. 2014 21. 6. 2014 

Pohoda Trenčín, SK www.pohodafestival.sk 10. 7. 2014 12. 7. 2014 

Vysočina Fest Jihlava www.vysocinafest.cz 10. 7. 2014 12. 7. 2014 

Colors of Ostrava Ostrava www.colours.cz 17. 7. 2014 20. 7. 2014 

Trutnov fest Trutnov www.festivaltrutnov.cz 14. 8. 2014 17. 8. 2014 

Radegast den Nošovice 
www.radegast.cz/radegast-

den-2013/ 
13. 9. 2014 13. 9. 2014 

Pillsner Fest Plzeň 
www.pilsner-

urquell.cz/pilsner-fest.html 
4. 10. 2014 5. 10. 2014 

 

Jakým způsobem bude výstava vydělávat? 
Návštěvníci festivalu mohou po zhlédnutí výstavy podpořit činnost organizace odložením pevného 
plastového kelímku do připraveného barelu umístěného u výstavy a tím se vzdát zálohy za něj ve 
prospěch dobré věci. 

Jaká je role dobrovolníka 
Na počátku festivalu je potřeba výstavu složit, v průběhu festivalu je potřeba návštěvníkům osobně 
přiblížit příběh výstavy a nadchnout je pro věc a na konci festivalu je potřeba výstavu sklidit. Úplně 
nejlepší bude, pokud se kolem obsluhy výstavy sejde parta lidí, kteří si užijí festival a zároveň se 



budou u výstavy různě střídat a bude to prostě pohoda :-). 

Chcete být dobrovolník 
Pokud chcete být našim dobrovolníkem, napište prosím, na jakých festivalech byste chtěli pomáhat 
koordinátorce výstavy 

 Linda Fidrmucová 

 Email: vystava@brontosaurivhimalajich.cz 

 Telefon: 774333105 
Popřípadě se doptejte na jakékoliv další dotazy. Před realizací festivalu bychom rádi dobrovolníky 
proškolili a dali jim o výstavě co nejvíce informací. 

 

Předem velmi děkuji za zvážení mé nabídky 
Přeji, ať se máte krásně :-) a letním festivalům třikrát zdar :-) 
S pozdravem 
Jirka 

 


