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1 009,00 zł za wspólny trening z Radkiem Kawęckim, 910 zł za trening z
Sylwią Bogacką, 511,00 zł za wyprawę lubuskimi szlakami wina oraz
325,00 zł za kurs kulinarny z noclegiem to efekt licytacji przygotowanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który włączył się w
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XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Opis licytacji:

SPORTOWE LUBUSKIE - TRENING Z WICEMISTRZYNIĄ OLIMPIJSKĄ 2012
SYLWIĄ BOGACKĄ - osiągnięta cena 910 zł

Przedmiotem aukcji jest trening na strzelnicy ze srebrną medalistką olimpijską z
Londynu Sylwią Bogacką, zawodniczką Gwardii Zielona Góra. Termin treningu – do
ustalenia. Dojazd do Zielonej Góry na trening na koszt własny. Opis aukcji:  
http://aukcje.wosp.org.pl/wspolny-trening-z-sylwia-bogacka-i732161

 

SPORTOWE LUBUSKIE - TRENING ZE ZŁOTYM MEDALISTĄ RADKIEM
KAWĘCKIM - osiągnięta cena 1 009,00 zł

Przedmiotem aukcji jest trening z Radkiem Kawęckim, pływackim mistrzem świata,
zawodnikiem Kornera Zielona Góra. Termin treningu - do ustalenia. Miejsce treningu
– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Dojazd do Drzonkowa na
trening na koszt własny. Opis aukcji: http://aukcje.wosp.org.pl/wspolny-trening-z-
radkiem-kaweckim-i732173

 

LUBUSKA (NIE)WINNA WYPRAWA - osiągnięta cena 511,00 zł

Lubuskie to kraina winem i miodem płynąca, dlatego Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego zachęca do wzięcia udziału w (nie)winnej licytacji.
Przedmiotem aukcji jest voucher na winną wyprawę po naszym pięknym regionie.
Początek podróży to zwiedzanie winnicy „Stara Winna Góra” w Górzykowie
połączone z degustacją wina.  Stamtąd udacie się Państwo w podróż galerą po
Odrze, aż do winnicy Miłosz. Voucher dla 4 osób, do wykorzystania od czerwca do
sierpnia 2013 r. po uprzednim skontaktowaniu się i umówieniu się z Małorzatą
Krojcig, tel. 692432034.

Opis aukcji: http://aukcje.wosp.org.pl/wyprawa-lubuskimi-szlakami-wina-i732213

 

ZASMAKUJ W LUBUSKIEM - WEEKENDOWY KURS KULINARNY - osiągnięta
cena 325,00 zł

Przedmiotem aukcji jest weekendowy kurs kulinarny w Gospodarstwie
Agroturystycznym Dereniówka w Lubiechni Wielkiej dla 4 osób wraz z noclegiem - 
http://www.dereniowka.eu/ Weź udział w licytacji i poznaj prawdziwy smak
Lubuskiego!  Voucher na weekendowy kurs kulinarny do wykorzystania od marca do
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maja 2013 r. po uprzednim kontakcie z właścicielką, panią Grażyną Dereń, tel. kom.
(+48) 602 156 199, tel. (+48) 95/ 7596 954, adres e-mail: dereniowka@wp.pl

Dojazd do Dereniówki na koszt własny. Opis aukcji: http://aukcje.wosp.org.pl/kurs-
kulinarny-z-noclegiem-i732389
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