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Aby wzmocnić relacje i spotkać się wspólnie, przygotowaliśmy uroczystą kolację (Gala
Diner) w Hotelu Hilton, podczas której będziecie mogli potańczyć do muzyki granej na
żywo oraz wziąć udział w aukcji charytatywnej, której całkowity dochód zostanie
przekazany na pomoc Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie. Podczas wszystkich dotychczasowych edycji Kongresu udało się nam zebrać
już ponad 150 000 zł!
Co będziemy licytować? Przede wszystkim będą to dzieła sztuki i pamiątki o wyjątkowej
wartości historycznej. W zeszłym roku dużym zainteresowaniem cieszyły się obrazy
wykonane metodą sitodruku, ale też tradycyjne malarstwo olejne. Można było także
zdobyć m.in. koszulkę piłkarską (Kuby Błaszczykowskiego z autografem) i kolarską
(uczestnika Tour de Pologne), a także Voucher do Browaru Tenczynek. Wszystkie
przekazane na aukcję przedmioty pochodzą od artystów, właścicieli galerii sztuki i osób
prywatnych, którzy ofiarowali je, aby wesprzeć naszą charytatywną akcję. W tym roku
można spodziewać się równie interesujących eksponatów i świetnej zabawy podczas
licytacji.

In keeping with this tradition, we have prepared a Gala Diner at the Hilton Hotel (33
Marii Konopnickiej Street), during which you will be able to dance to live music and take
part in a charity auction. All proceeds will be donated to the Foundation "O ZDROWIE
DZIECKA" at the University Hospital in Krakow. During all previous editions of the
Congress we have already collected over 150 000 PLN!
What will we be putting up for auction? First of all, there will be works of art and unique
historical memorabilia. Last year, not only screen-printed paintings but also traditional oil
paintings enjoyed great interest. You could also win a football jersey (signed by Kuba
Blaszczykowski) and a cycling jersey (signed by a Tour de Pologne participant), as well
as a voucher to Tenczynek Brewery. All items donated to the auction come from artists,
art gallery owners and private persons who donated them to support our charity action.
This year you can expect equally interesting items and great fun during the auction.

