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Premia Cena Zawartość

5,20 €

A2: Torba Camillo-linen 10,00 €

5,20 €

A4: Kupon na karty kinowe Camillo 10,40 €

52,00 €

80,00 €

A1: Wsparcie 5 EUR

Kwotę można zadeklarować do celów podatkowych w 2023 r. 
poprzez złożenie sprawozdania finansowego do 
odpowiedniego urzędu skarbowego w przypadku rocznej 
rekompensaty płac.
Dziękujemy bardzo za ten wkład. Zwłaszcza, jeśli nie jest 
łatwo zebrać te 5 dolarów. Nr @Jugendliche: Możesz też 
złożyć razem! Co się stało?

Zakupiona torba zostanie zdeponowana w kinie Camillo 
(Handwerk 13) i może być odebrana osobiście do 31.12.2023 
w godzinach kinowych. Aktualny program kinowy można 
znaleźć na stronie: https://www.camillo-goerlitz.de/programm/

A3:  Zwroty | Słowa | Pomysły | Myśli – których 
świat wciąż potrzebuje!
140 liter lub ikon, aby zobaczyć świat.

Przez 10 sekund Twoje oświadczenie zostanie wyświetlone 
dwa dni przed naszym głównym filmem w nadchodzącym 
Camillo-Sommerkino 2023. Zespół Camillo przeanalizuje 
propozycje i jest jasne, że rasizm, seksizm, antysemityzm i 
wrogość LGBTQIA+ nie są frazami, słowami, pomysłami i 
myślami, których świat wciąż potrzebuje.
Vouchery można odebrać i wykorzystać w kasie już 30 minut 
przed rozpoczęciem filmu. Aktualny program kinowy można 
znaleźć na stronie https://www.camillo-goerlitz.de/programm/ i 
rezerwacje są możliwe za pośrednictwem 
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/

A5: 50 EUR Wsparcie

Dzięki temu zaświadczeniu darowizny projekt jest 
bezpośrednio i przeznaczony, a kwota może być 
wnioskowana do celów podatkowych w 2023 r. Certyfikat 
darowizny zostanie wysłany e-mailem. 

A6: Canapa -> Prywatny | Portal streamingowy 
CamilloKino Görlitz

Lokalna socjokultura Görlitz jest również aktualna – tj.: AP-
Tu-Deit:-) Nasza oferta streamingowa zaprasza do oglądania 
najlepszych i doskonałych filmów kategorii Arthouse poza 
naszym kinem.

https://www.camillo-goerlitz.de/programm/
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/
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80,00 €

A8: Film kinowy dla dzieci 260,00 €

A9: Wynajem sali kinowej Camillo 350,00 €

520,00 €

B1: Bilety na festiwal Zuvi 104,00 €

1.250,00 €

A7: Canapa -> Inclusion | Twój prezent 
streamingowy dla wybranej instytucji 
społecznej

Kino to kultura! Dobre filmy inspirują i budzą pytania. Dzięki 
tej premii możesz/możesz przekazać darowiznę instytucji 
pracy z młodzieżą, szkoły lub domu spokojnej starości, a 
następnie korzystasz z naszej oferty Canapa przez 
dwanaście miesięcy. Canapa to portal streamingowy 
CamilloKino Görlitz.
Z tym bonusem można leczyć grupę dzieci lub młodzieży 
liczącą do 40 dzieci, w tym osobom towarzyszącym miłe 
popołudnie kinowe. Film jest wybierany przez aranżację.
Urodzinowe lub firmowe przyjęcie świąteczne. Dzięki tej 
nagrody nasz projekt jest specjalnie i wyraźnie wspierany, a w 
zamian nasza sala kinowa będzie dostępna dla Ciebie w 
listopadzie lub grudniu 2023 roku. Chętnie również z naszym 
filmem fabularnym pokazywanym jako prywatna prezentacja. 
Możliwe daty: Wtorek – sobota.

A10: 500 EUR wsparcia

Wkład ten zapewnia bezpośrednie i przeznaczone na 
realizację projektu wsparcie. Kwotę można zadeklarować do 
celów podatkowych w 2023 r. poprzez złożenie sprawozdania 
finansowego do odpowiedniego urzędu skarbowego w 
przypadku rocznej rekompensaty płac.

Wizje na przyszłość otworzą się w 2023 r. od 9 czerwca do 18 
czerwca. Oprócz artystów rezydencji wystawę wypełnią 
również prace wybranych kandydatów. Oczywiście, będzie 
również ogród piwny do odpoczynku i wiele przedmiotów 
programowych. Dzięki biletowi festiwalowemu masz dostęp 
do wystawy tak często, jak chcesz, a Twój wstęp na 
WSZYSTKIE wydarzenia jest również gwarantowany! 
[URL=https://www.zuvi-festival.de/ ]Więcej o festiwalu.

B2: Oryginalny obraz Doris drzewo 
„Lllapalloma”, 30x40cm

Doris Baum jest malarzką zajmującą się portretami, obrazami 
i produkcjami Maryi. Doris Baum była już zwolennikiem 
pierwszego projektu car sharing „n-mobil” w Görlitz-Zgorzelec 
i otwartego dla publiczności. Nasza kampania wspiera Doris 
Baum w pracy: Lllapalloma.
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178,50 €

B4: Oryginalna praca Luca Thiel_Title: „Glify” 2.000,00 €

1.860,00 €

1.750,00 €

20,00 €

C2: Rabryka Honey z własnej produkcji 10,00 €

C3: 3-godzinna technologia dźwięku na żywo 47,00 €

C4: Koszula Rabryka 20,00 € Koszula również dla nie Rabrykant:innen.

C5: Wynajem pokoi Rabryka 650,00 €

B3: Art Print Doris Tree „Myślę, że jestem”, 
60x80cm

Doris Baum jest malarzką zajmującą się portretami, obrazami 
i produkcjami Maryi. Doris Baum była już zwolennikiem 
pierwszego projektu car sharing „n-mobil” w Görlitz-Zgorzelec 
i otwartego dla publiczności. Nasza kampania wspiera Doris 
Baum w pracy: Myślę, więc jestem.
Młody artysta Luca Thiel – znany również pod pseudonimem 
„Kunstwärther Thiel” – jest w Görlitz od 2019 roku. 
Charakteryzuje go przede wszystkim jego radykalnie 
innowacyjny styl oraz stałe poszukiwanie formy i 
awangardowej estetyki.

B5: Seria „Brown” Alexandra Schrödera, 
zestaw, 12 sztuk, 20x30cm bez ramki, 
oprawiona 40x50cm, włącznie z ramą

Alexander Schröder jest prawdopodobnie jednym z 
przybyszów Görlitz i już zachwyca swoim wspaniałym 
wyglądem. Jego poczucie nastrojów i osobisty związek ze 
Wschodnią Saksonią tworzą prawdziwie sensowne 
perspektywy. Seria „Braun” jest dostępna jako premium jako 
oryginalne fotografie. Serial jest tu długi.

B6: Amé Cardenas „Lippen Flower”, 
80cmx100cm, akryl na płótnie

Prace Amé Cardenas pękają z siłą. Ich czyste linie, betonowe 
kształty i jasne kolory często pokazują motywy podtrzymujące 
życie. Często czerpie inspirację ze swojej ojczyzny 
kubańskiej.

C1: Międzykulturowa książka do gotowania i 
pieczenia

Ta premia to książka do gotowania i pieczenia stworzona w 
Rabryce.
Dzięki własnej produkcji miodu chcemy również wspierać 
projekt pod względem smaku.
Dzięki temu bonusowi, jesteś częścią grupy 5 osób. Za trzy 
godziny będzie wgląd w świat technologii dźwięku na 
żywo.Gerne również oddać:-)

Z tą premią wiąże się wynajem pokoju na jeden dzień/wieczor 
w Rabryce.
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