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Jak już wiecie, od paru miesięcy nasze głowy, serca i dusze porwała idea zorganizowania balu
charytatywnego, który pomoże zebrać fundusze dla naszych podopiecznych, a przy tym będzie
świetną zabawą, pełną mnóstwa niesamowitych atrakcji. Jest to pierwszy taki bal organizowany
przez Fundację Oswoić Los, ale chcemy z niego uczynić imprezę coroczną, która wpisze się na
stałe w kalendarz naszych projektów. Do tej pory poszczególne informacje ujawnialiśmy
głównie na facebooku, po kolei odsłaniając kolejne rąbki tajemnic związanych z balem. Obecnie
do wydarzenia pozostały trzy tygodnie i chcielibyśmy najważniejsze informacje zebrać tutaj w
skompilowanej formie. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z pełną informacją na temat
tego, co przygotowaliśmy!
Bal odbędzie się 2 lutego 2013 roku, rozpoczynając się o godzinie 19-tej, w legendarnej
lubelskiej Restauracji Czarcia Łapa, gdzie przewidujemy wizytę ok. setki gości, wśród nich zaś
goście szczególni i specjalni, jak choćby znany dziennikarz Tomasz Sekielski z żoną czy Malina
Wieczorek ? dyrektor największej w Polsce agencji marketingu społecznego Telescope; jest
duża szansa, że pojawi się również Hanna Lis. Na wszystkich naszych gości czeka masa
wyjątkowych atrakcji. Najważniejszym wydarzeniem artystycznym będzie recital Ambasadora
Fundacji ? Olka Klepacza. Zaprezentuje on utwory ze swojej najnowszej, solowej płyty
?Neurotyki?. Ponadto goście będą mogli obejrzeć wyjątkowy pokaz mody. Swoje kolekcje
przedstawią głównie lubelscy projektanci: Farbotka, Iwona Kutnik, Anna Dziurawiec, Agnieszka
Tokarz-Iwanek, Izabela Marcinek, Sisley, Fado. Przewidziana jest też wystawa obrazów Alka
Dmowskiego. Dodatkową atrakcją będzie także jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy,
niepowtarzalny pokaz popisowych drinków autorskiej kompozycji Jiggers! Złamane prawa
grawitacji podczas ich robienia! Palące się drinki! I gwóźdź programu w ich wykonaniu:
barmański pokaz flair plus konkursy dla Gości i możliwość degustacji! Jak widać zadbaliśmy o
to, by ciągle coś się działo i naprawdę cieszymy się, że mieliśmy tak pozytywny odzew od
wszystkich, którzy zgodzili się z nami współpracować przy organizacji tego programu.
W trakcie balu odbędzie się również specjalna aukcja charytatywna ze szczególnymi fantami
pochodzącymi od znanych osób. Dochód ze sprzedaży fantów oraz biletów (koszt biletu: 150
zł/osobę) przeznaczony zostanie w całości na potrzeby podopiecznych Fundacji Oswoić Los.
Aukcję poprowadzą: znana i lubiana redaktorka Radia Lublin, Kawaler Orderu Uśmiechu,
organizatorka znanej wszystkim akcji ?Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę? - Ewa Dados oraz
krakowski wokalista, kompozytor i konferansjer Tomasz Mars! Zaś wstępny podgląd na listę
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fantów dostępnych w trakcie tej aukcji znajduje się na grafice poniżej. Trzeba przyznać, że są
one naprawdę imponujące!

Bal, ze względu nie tylko na swój wyjątkowy charakter, ale i jako działanie coraz szerzej znanej
Fundacji, otrzymuje niebagatelne wsparcie medialne i patronackie. Patronat honorowy nad
balem objęli bowiem: uznana za jedną z najpiękniejszych polskich kobiet, wybitna top-modelka
Agnieszka Maciąg, żywo zainteresowana naszymi działaniami oraz Marszałek Województwa
Lubelskiego, Krzysztof Hetman, który w ramach wspierania naszych działań zakupił dla
wszystkich lubelskich przedszkoli egzemplarze napisanej i wydanej przez nas książki z bajkami
psychoedukacyjnymi. Od strony medialnej swój patronat zapewnili nam: Telewizja Lublin i
Radio Lublin.
To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy dodatkową atrakcję specjalną. Otóż
specjalnie dla przybyłych na Bal Mam naszych podopiecznych, realizując naszą misję,
zapewniamy im profesjonalne przygotowanie do balu. Wyjątkowy makijaż i niebanalna fryzura ?
jedno i drugie wykonane przez profesjonalistów w swej branży. Stylowo, elegancko,
perfekcyjnie ? wszystko po to, by rodzice naszych podopiecznych poczuli się odpowiednio
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zaopiekowani. Nawet ci, którzy przyjadą do nas z bardzo daleka - za co bardzo dziękujemy.
Nasi wyjątkowi goście, zasługując na to, co najlepsze, o nic nie będą się musieli martwić.
Odpowiednim makijażem naszych kochanych pań, uczesaniem i odpowiednią stylizacją fryzur
zajmą się zawodowcy! Zadbamy również o nocleg dla gości przybyłych z daleka.
Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy zaprzyjaźnieni z Fundacją rodzice dzieci
niepełnosprawnych, ze względu na rozsianie po całej Polsce, będą mogli gościć na naszym
Balu, niemniej jednak z całego serca zapraszamy wszystkich, którzy mają taką możliwość.
Będzie wspaniale! Zapewniamy!
Redakcja
Dodatkowe szczegóły na temat balu na profilu facebookowym wydarzenia .
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