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Către ISU Timiș,
În atenția domnului inspector șef maior inginer Lucian-Vasile MIHOC

!
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SCRISOARE DE MUȚUMIRE
104/12 Mai 2015

Stimate domn, dorim să vă mulțumim pe această cale pentru colaborare din cadrul
evenimentului Alo! Tata! ce a avut loc în data de 10 mai 2015, în Parcul Copiilor cu
ocazia sărbătoririi zilei tatălui în România.
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Considerăm că evenimentul a fost un succes, dat fiind numărul mare de participanți —
peste 1.800 de familii până la ora 16:20 după nr. de fluturași distribuți cu
responsabilitate de către voluntarii de la porți.
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Cele 33 de ateliere diferite au oferit celor prezenți activități, reprezentații și spectacolele
pentru toate gusturile. Ceea ce a fost și mai încurajator a fost prezența și implicarea
tațior în aceste ateliere, contribuind astfel la atingerea scopului evenimentului.
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Evenimentul nu s-ar fi bucurat de un asemenea succes fără aportul fiecărui partener și
voluntar în parte. Apreciem munca depusă de cele două echipajele ISU și vă asigur că a
fost cel mai fotografiat atelier din toate câte le-a oferit evenimentul. Vă promit că vom
trimite și spre dvs. câteva din cele mai reușite. Dorim să subliniem disponibilitatea,
răbdarea și profesionalismul de care au dat dovadă colegii dvs. pe toată durata
evenimentului.
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Apreciem de asemenea timișorenii, pentru că și de această dată au dat dovadă de
civilizație și nu au fost înregistrate evenimente negative — de nici un fel.
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Nu în ultimul rând mulțumim bunului Dumnezeu pentru vremea bună și ușor
capricioasă, care considerăm că a contribuit și ea la a face din Alo! Tata! un eveniment
de care ne vom aduce aminte cu plăcere.
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Cu speranța că vom putea colabora pe viitor și cu ocazia altor evenimente, vă salut cu
deosebită considerație și vă doresc succes și prerformanțe deosebite pe plan
profesional și multă sănătate și armonie în familie.
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Alin PĂDUREANU
Asociația Bărbaților Creștini

