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Drodzy Mieszkańcy, Sąsiedzi, Czytelnicy, Sympatycy. Znajomi i nieznajomi. Dzięki
Naszej Mieszkance udało się zorganizować trening personalny ze znanym bokserem,
pochodzącym z Kościerzyny, Marcinem Rekowskim, cały dochód z "licytacji" zostanie
przeznaczony na leczenie i rehabilitację Roberta Zblewskiego.

O "licytacji"

Przedmiotem "licytacji" jest voucher na trening personalny z Marcinem Rekowskim, znanym
bokserem z Kościerzyny. Trening odbędzie się po uzgodnieniach w siłowni For your BODY
Kościerzyna, przy ulicy Mazurka Dąbrowskiego 4 w Kościerzynie, przy pomniku Józefa
Wybickiego.

Cena startowa to 50 zł. Cenę podbijamy o pełne 10 zł lub ich wielokrotność.

"Licytujemy" tylko na Facebook-owym profilu Sołectwa i tylko przez wiarygodne profile.
Oferty profili fikcyjnych będą usuwane.

"Licytacja" trwa do dnia 12 maja do godziny 20.00.

Zwycięzca otrzyma "licytowany" voucher po wpłaceniu zadeklarowanej w komentarzu



kwoty na konto zbiórki nr ywxk6b, pod tytułem "Pomóż Robertowi stanąć na nogi!" w
serwisie zrzutka.pl

Cel "licytacji" - wsparcie leczenia i rehabilitacji Roberta Zblewskiego.

Oczywiście nie jest to prawdziwa licytacja w brzemieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny. To nic innego jak dobrowolna chęć wsparcia naszego mieszkańca
określoną, zaproponowaną przez darczyńcę kwotą, gdzie w ramach podziękowania osobie,
która zdeklaruje najwyższą kwotę darowizny zostanie przekazany przedmiotowy voucher na
trening personalny z Marcinem Rekowskim.

Link do "licytacji": https://www.facebook.com/solectwolubiana/posts/1006376492869486

O treningu

Trening zostanie przeprowadzony przez boksera Marcina Rekowskiego i odbędzie się po
uzgodnieniach dotyczących terminu w siłowni For your BODY Kościerzyna, przy ulicy
Mazurka Dąbrowskiego 4 w Kościerzynie, przy pomniku Józefa Wybickiego. Marcin Rekowski
to bokser urodzony w 1978 w Kościerzynie, który zadebiutował na profesjonalnym ringu w
2012 roku. Według portalu boxrec.com jest 7 najlepszym bokserem w Polsce.

O Robercie

Nasz młody Mieszkaniec Robert Zblewski, aktywnie działający w grupie odtwórstwa
historycznego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, uległ poważnemu wypadkowi
samochodowemu i teraz potrzebuje kosztownego leczenia oraz rehabilitacji, aby mógł z
powrotem w ogóle o własnych siłach stać na nogach.
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