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5 grudnia 2018
ŚWIĄTECZNE GRANIE Z KUBĄ - PO RAZ TRZECI

Gwiazdy zagrają z Kubą Błaszczykowskim już po raz trzeci. 28 grudnia 2018 r. w Hali
Sportowej Częstochowa w charytatywnym turnieju piłkarskim o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowy rywalizować będą zespoły złożone z przyjaciół Kuby. W muzycznej
części wydarzenia wystąpią O.S.T.R., Eldo, KeaN, Tede i OSTRY/Bezimienni. Całkowity
dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek przeznaczony zostanie na wsparcie chorych i
niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Fundacji „Ludzki Gest”.
„Świąteczne Granie z Kubą” to wydarzenie, w którym uczestniczą całe rodziny. W pierwszej
części rozgrywany jest turniej piłkarski, w który rywalizują drużyny złożone z przyjaciół Kuby
Błaszczykowskiego. W tym roku swój udział potwierdzili już m.in. Anita Włodarczyk, Joanna
Jędrzejczyk, Anna Wyszkoni, Kajetan Kajetanowicz, Paweł Małaszyński, Marcin
Wasilewski, Artur Sowiński, Liber, Piotr Gruszka, Mateusz Bieniek, Piotr Gacek czy Paweł
Zatorski. Po zakończeniu zmagań sportowych na scenę wkraczają artyści polskiej sceny
hiphopowej.
Co roku całkowity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek na wydarzenie przekazywany jest na
potrzeby podopiecznych Fundacji „Ludzki Gest”, która pomaga chorym i niepełnosprawnym
dzieciom poprzez finansowanie ich leczenia i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Fundacja
pomaga także w realizacji marzeń dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.
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Od pierwszej edycji „Świątecznego Grania z Kubą” za organizację imprezy odpowiada brat
Kuby Błaszczykowskiego Dawid.
– Fundacja „Ludzki Gest” wspiera dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej w rozwoju ich pasji
i talentów. Tegoroczna edycja „Świątecznego Grania z Kubą” pozwoli nam pozyskać dodatkowe
fundusze na jak najskuteczniejszą pomoc potrzebującym. Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę naszych gości, przyjaciół Kuby – uczestników turnieju, dzięki którym mamy nadzieję po
raz kolejny wypełnić Halę Sportową Częstochowa do ostatniego miejsca. Pragnę też
przypomnieć, że działalność naszej fundacji została doceniona przez kapitułę 83. Plebiscytu
„Przeglądu Sportowego” – podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu otrzymaliśmy statuetkę
Czempiona w kategorii „Serce dla Sportu” – powiedział Dawid Błaszczykowski podczas
konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczne wydarzenie.
– Już po raz trzeci Częstochowa ma przyjemność współtworzyć „Świąteczne Granie z Kubą”.
Fundacja „Ludzki Gest” Jakuba Błaszczykowskiego, udział w imprezie samego Kuby, innych
gwiazd sportu, estrady, a także znanych muzycznych osobowości - to gwarancja dobrej i
sympatycznej zabawy dla wszystkich, nie tylko fanów sportu. Oczywiście niezwykle ważny jest
charytatywny cel całego przedsięwzięcia, czyli pomoc podopiecznym Fundacji. Cieszę się więc,
że po raz kolejny możemy wspólnie z Kubą - naszym wybitnym piłkarzem, który ma w
Częstochowie tak wielu przyjaciół i sympatyków, zrobić coś pozytywnego – mówi prezydent
miasta Krzysztof Matyjaszczyk.
Specjalnie dla uczestników koncertów Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wydłużą oraz wzmocnią komunikację przy hali, aby
zapewnić widzom wygodny powrót do domów. Podczas wydarzenia uczestnikom oraz widzom
pomagać będą wolontariusze ze Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa.
Bilety-cegiełki na „Świąteczne Granie z Kubą 2018” obowiązują osoby powyżej 7. roku życia i
można
je
kupić
już
teraz
online
poprzez:
www.kulturairozrywka.pl
oraz
facebook.com/FundacjaLudzkiGest, a od piątku - 7 grudnia – także w częstochowskich
lokalach: Pub Stacherczak, Cosmo, Paradoks, La Vita Da Re.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, cegiełki będzie można kupić także poprzez internet
dokonując przelewu na konto Fundacji „Ludzki Gest” nr: 43 1750 0012 0000 0000 2862 7424.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała cegiełki w dniu
imprezy, numer telefonu, liczbę zamówionych biletów-cegiełek oraz dopisek CEGIEŁKI NA
ŚWIĄTECZNE GRANIE. Cegiełki zakupione przez internet, będzie można odebrać w dniu
koncertu po okazaniu potwierdzenia przelewu.
Ceny cegiełek:
- rozgrywki + koncerty: 30 zł;
- koncerty (możliwość wejścia po godz. 21:00): 30 zł.
„Świąteczne Granie z Kubą”wspierają firmy Allper, Drutex, Play (Sponsorzy Główni) oraz FaMetal. Partnerami wydarzenia są także: PGNiG, Fundacja Lotos, Udziałowiec, Aktywna
Częstochowa, Hala Sportowa Częstochowa, Hotel Arche Częstochowa, Pepsi, Nike.

2/3

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski

Patronat na imprezą objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Więcej informacji ze strony Fundacji udziela:
Magdalena Bekiersz-Szady
Fundacja „Ludzki Gest” Jakuba Błaszczykowskiego
tel. +48 603 16 16 02; email: magdalena.bekiersz@ludzkigest.org
facebook.com/FundacjaLudzkiGest

Na podstawie informacji z Fundacji Ludzki Gest

Pozostałe aktualności
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