Toeta Muinastulede öö üritust!
Kord aastas, augustikuu viimase laupäeva õhtul, süüdatakse Läänemere kallastel nii palju üksteise
nähtavusulatuses olevaid lõkkeid, et nendest moodustub sadu kilomeetreid pikk tuledekett, traditsioon on
juba pikem kui 20 aastat. Hooandja.ee abil saaks lõkete kaardistajad sel ja järgneval aastal lõketeketi sadu
kilomeetreid pikemaks ja mere äärde kutsuda veel kümneid tuhandeid inimesi.
Selleks on eelkõige vaja uuendada meie veebilehte ja lõkete registreerimise süsteemi ning panustada
turunduskanalitesse naaberriikides. Et veebilehe kogu interaktiivne ja tehniline pool oleks lihtsalt kasutatav,
vinge ning täiuslik ja kutse üritusele kostuks naabriteni, on meil vaja sinu abi. 8800 € on sel aastal piisav, et
üritus saaks uue hoo. Kui iga annetaja saadab vähemalt 5 eurot, on meid vaja vähem kui paar tuhat, et
eesmärgile jõuda. Kuid mere äärde tuleb meid ju kümneid tuhandeid!
Palun toeta meie üritust, annetades veebilehel Hooandja.ee Muinastulede öö ürituse jaoks vähemalt viis eurot.
Ja seda juba sel kuul, et saaksime oma ettevalmistustöödega tõhusamalt jätkata.
Kui sulle mingil põhjusel ei sobi annetada Hooandja.ee keskkonnas, st soovite näiteks, et annetus jääks
vaid meie vahele, siis on summa võimalik annetada Swedbank’i kontole

1101554878 MAIROLD VAIK
Ja selgitusse palume lisada: muinastuled.ee 2013
Teie annetuse edastame 24 tunni jooksul Hooandja veebilehele, tagades teie privaatsuse.

NB! Kui me vajalikku summat 1. maiks kokku ei saa, tagastatakse kõikide annetajate raha.
Ehitasime aastal 2009 ürituse tutvustamise, mere äärde kutsumise ja tagasiside kogumise jaoks
veebikaardi www.muinastuled.ee, kus on lõketekett kõige paremini näha, tekitame nii sünergia veebimaailma
ja reaalsuse vahel. Seejuures nimetame endid mere äärde kutsujateks ja lõkete kaardistajateks. Juba aastal
2011 enne muinastulede öö üritust registreeriti meie veebilehe kaudu 650 lõkkekohta. Lõkkeid märgiti
veebikaardile peale Eesti ohtralt ka Soomest ja Lätist. Eesmärgiks oleme seadnud, et lõkkeid süüdataks ümber
terve Läänemere.
Iga annetatud euro toob mere äärde ühe lõkkeseltskonna juurde!
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