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Regionální hudební festival 
s charitativním zaměřením
Sobota 6.6.2009 15:00 – 23:00, 
restaurace U Jelínků (Mělník-Vehlovice)

Předem děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na setkání 6.6.2009.

  Popis
OsmýOsmý ročník zavedeného festivalu, vynikající 
svou žánrovou rozmanitostí a pohodovou 
atmosférou. Během minulých ročníků zde vys-
toupilo na 50 kapel (začínajících i známých 
uskupení) a vystřídalo se mnoho hudebních žánrů 
od klasického bigbeatu a punku, přes funky až k 
art-rocku. Akce ale nezůstala jen přehlídkou 
hudebníchhudebních těles - objevily se zde různí umělci z 
oblasti amatérského filmu, počítačové animace a 
poezie. Počet účastníků se pohybuje v rozmezí od 
150 do 350 a to nejen z našeho regionu, ale i ze 
zahraničí.

 

  Poslání akce
ZákladnímZákladním posláním festivalu SOS-fest je 
podpora kulturního rozvoje mládeže 
(„antipasivismus“), umožnění začínajícím 
kapelám zahrát si na zavedené akci, poskytnutí 
prostoru pro prezentaci své tvorby začínajícím 
umělcům, šíření pohody a dobré nálady. Akce 
je zcela nekomerčního rázu a je pořádána čistě 
z z radosti organizovat a oživit kulturní dění v 
našem městě a okolí.
Veškeré náklady jsou hrazeny výhradně ze spon-
zorských darů, vstupného a z vlastních zdrojů 
pořadatelů. Případný výtěžek ze vstupného bude 
použit na charitu a podporu dalších zájmových 
sdružení či partnerských projektů. V minulosti 
jsme též podpořili občany postižené povodněmi, 
sportovní klub tělesně postižených EWSC LITA 
SPOSPORT Praha či zvířecí útulek.

  Jak akci podpořit
Finančně můžete podpořit festival poukázáním 
částky na účet 670100-2202144001/6210 s vari-
abilním symbolem 06062009, případně v hoto-
vosti (osobním předáním při setkání s naší 
kontaktní osobou pro sponzoring).
Dále můžete přispět jakýmkoliv věcným darem 
nebo nám pomoci s propagací a organizací SOS-
festu. 

  Kontaktní informace
Realizační tým festivalu: 
team@sosfest.cz, http://www.sosfest.cz 
Kontaktní osoba pro podporu a sponzoring: 
Jan Král, info@jankral.com, +420 777 199 261

  Místo konání
MalebnéMalebné prostředí venkovní restaurace U Jelínků, 
která se stává významným a stále známějším kul-
turním bodem mělnického regionu. Festival se tak 
odehrává na velmi příjemném a klidném místě s 
dobrou dostupností a díky své poloze i s minimál-
ním rizikem rušení okolí.

  Organizátoři
Zakladatelem festivalu je Radek Šenfeld, vizionář 
našeho regionu (mimo jiné i duchovní otec 
nekomerčních  projektů MASON a Mělníček.cz). 
Současný realizační tým tvoří skupina lidí 
aktivních v regionálním dění, kteří se zároveň 
podílejí na organizaci dalších festivalů a kulturních 
akcí. Jádro skupiny provozuje také výše zmíněný 
nezávislýnezávislý komunitní informační server 
Mělníček.cz.
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  Poskytované formy reklamy pro sponzory:

    Dvě plakátovací kampaně na oficiální výlepové plochy v regionu, dále v infocentru, ve školách, 
    v městské knihovně, v restauracích a partnerských organizacích
    Virální plakáty ve školách, v restauracích a v partnerských organizacích
    Bannerová reklama na webu festivalu a na partnerských webech, umístění v databázích kultur. akcí
    Velká reklamní kampaň na partnerském regionálním webu Mělníček.cz (návštěvnost 500 – 1500 
    unikátních návštěvníků denně)    unikátních návštěvníků denně)
    Zveřejnění na partnerských webech a v regionálním tisku
    Umístění reklamy v prostoru konání akce, představení sponzorů moderátorem festivalu
    Možnost vlastního vystoupení na pódiu a představení vlastní organizace
    Možnost prezentace vlastních produktů a služeb v průběhu akce
    a další...

  Mám zájem o:

      Umístění loga na webu festivalu (http://www.sosfest.cz)
      Umístění loga na plakát festivalu (podmíněno uzávěrkou grafického návrhu plakátu)
      Umístění vlastní reklamy v prostoru konání akce
      Představení sponzora moderátorem v průběhu akce
      Vlastní vystoupení na pódiu a představení vlastní organizace
      Prezentace vlastních produktů a služeb v průběhu akce      Prezentace vlastních produktů a služeb v průběhu akce
      Umístění banneru na partnerském webu Mělníček.cz (http://www.melnicek.cz)
      Poděkování prostřednictvím PR článku na serveru Mělníček.cz
      Zobrazení loga v rámci videoprojekce během akce
      Účast v porotě během soutěže školních kapel
      Volné vstupenky na festival

V Mělníku, dne ..................... .................................................. 
sponzor 

.................................................. 
obdarovaný

Realizační tým festivalu: team@sosfest.cz, http://www.sosfest.cz 
Kontaktní osoba pro podporu a sponzoring: Jan Král, info@jankral.com, +420 777 199 261


