CASA TINERETULUI TIMIŞOARA
Str. Arieş nr 19
Tel: 0256-483144

COMUNICAT DE PRESĂ
TELEMARATONUL SPERANŢEI - EDIŢIA A XXVI-A
Fundaţia “Laurenţiu Ciucur” în colaborare cu Televiziunea Europa Nova, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiș, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, Club Rotary Cetate Timisoara şi Cons Electrificarea Instal
Timişoara organizează, în perioada 12 – 13 aprilie 2019, ediţia XXVI – a “TELEMARATONULUI SPERANŢEI”, o
amplă manifestare umanitară cu scopul de a strânge fonduri materiale şi băneşti ce vor fi folosite în sprijinul
copiilor şi tinerilor suferinzi de boli musculare şi neuromusculare progresive.
Telemaratonul va fi transmis în direct de la Casa Tineretului din Timişoara, pe postul de televiziune Europa
Nova televiziunii, live pe internet la adresa www.telenova.ro si pe facebook-ul televiziunii, după cum urmează:
• vineri, 12 aprilie 2019, între orele 18.00 - 23.00
• sâmbătă, 13 aprilie 2019, între orele 12.00 – 24.00

De amintit, aici, spectacolul "Noi suntem prietenii voştri", susţinut de cei mai buni artişti din şcolile timişene, în
zilele de 9 aprilie 2019 si 10 aprilie 2019, spectacol tradiţional, desfăşurat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş şi
transmis de televiziunea EUROPA NOVA pe parcursul celor două zile ale telemaratonului.
De asemenea, ca de fiecare dată vor participa artişti de vază bănățeni și nu numai. Amintim aici pe Stanca, Mirela Petrean,
Zorica Savu, Ramona Iliesi Dragan, Ansamblul De Dansuri Datina Din Ghiroda, Oana și Raluca Stanca, Maria Milu Sorescu,
Maria Coman, Maria Tirean, Dorin Biris Cosbuc, Georgiana Vita, Dolores Dongea, Dumitru Stoicanescu, Ionela Iova, Desanca
Lalici, Luminita Istodor, Dana Varadi și Remember Band, Ansamblul „Sorocul” din Beregsau Mare, Mariana Zota și Bogdan
Heisu, Mona Lisa și Radu Șufan, Dana Gruescu și Titel Brestovicean, Stana Stepanescu și Bojidar Ciobotin, Codruța Măgurean
și Ana Maria Moldovan si multi altii.Vor fi prezentate filme sociale şi invitaţi speciali. Organizatorii vor oferi şi alte surprize
plăcute pe parcursul celor două zile ale telemaratonului.

Cei care doresc să participe la acest eveniment, sunt invitaţi la Casa Tineretului din Timişoara vineri
12.04.2019, între orele 18.00-23.00 şi sâmbătă 13.04.2019 între orele 12.00-24.00.
Telemaratonul Speranței oferă oricărei persoane fizice sau juridice posibilitatea de a ne fi alături, prin
contribuții materiale și bănești, după posibilitatea și bunăvoința fiecăruia, în următoarele moduri:
A. Pentru Timișoara și localitățile limitrofe în zilele Telemaratonului prin două modalități:
1. Donații direct la Casa Tineretului din Timișoara, strada Arieș nr.19
2. Contactând organizatorii la unul din telefoanele:
- 0256-483144;
0769-060801;
0744-639650;
și o echipă a organizatorilor se va deplasa la donator pentru ridicarea donației.
B. Abonații Telekom (reţeaua fixă) pot dona
- 3 euro direct la telefon 0900 900 463
- 5 euro direct la telefon 0900 900 465
C. Prin SMS la numărul 8841 cu textul donatie (2 euro)
D. Donații prin contul Fundației Laurențiu Ciucur deschis la:
BRD Timişoara
RO66BRDE360SV60537093600
Important ! Informaţii despre Telemaraton şi modalităţi de donaţii se pot obţine şi pe site-ul
www.telemaraton.ro şi pe Facebook -Telemaratonul Sperantei.
Un gând bun şi mulţumiri adresăm celor care, prin bunăvoinţa lor, vor contribui la reaprinderea speranţei acestor
copii şi tineri suferinzi.

Vă mulţumim!

