
2022 ВОЛОНТЕРСКА ПРИЈАВА
Желим да помогнем током СЕРБФЕСТ викенда од 
5. до 7. августа 2022. Прилажем своје време и тале
нат као део свог старатељства према нашем 
Саборном Храму, у следећим областима:

Заокружите дан и време 
у које можете радити:

Петак, 5. август

Субота, 6. август

Недеља, 7. август

Име и презиме: _____________________________

Телефон: __________ Eмејл: _________________

Бесплатна мајица са логом СербФеста за све 
волонтере. Молимо назначите величину:

S    M    L    XL

 ПРИПРЕМА И 
ПОСТАВКА 
(уторак 2. август, 
среда 3. август, 
четвртак 4. август)

 ПРОДАЈА ЛУТРИЈЕ

 КЊИЖАРА

 БАР 

 ПРОДАЈА ХРАНЕ 

 КУХИЊА

 РОШТИЉ

 ИГРЕ И ЗАБАВА 
ЗА ДЕЦУ

 ДОЧЕК ГОСТИЈУ 
/ УЛАЗ

 КАФЕ БАР

 КРОФНЕ И 
ПАЛАЧИНКЕ

 ПРИПРЕМАЊЕ 
ПИТА И ПЕЦИВА 
(тачан датум ће бити 
одређен неколико 
дана пред почетак 
фестивала) 

 ПРОДАЈА ТИКЕТА 

 РАЧУНОВОДСТВО 
/ БРОЈАЊЕ ТИКЕТА

 СОКОВИ / 
СЛАДОЛЕД 
ЗА ДЕЦУ

 РАСПРЕМАЊЕ 
/ ЧИШЋЕЊЕ 
(понедељак 8. авг., 
уторак 9. aвг.)

Holy Resurrection
Serbian Orthodox Cathedral

5701 N. Redwood Drive • Chicago, Illinois
I90 – between Cumberland & Canfield

www.serbfestchicago.com
serbfestchicago@gmail.com

5701 N. Redwood Drive • Chicago, Illinois
I90 – between Cumberland & Canfield



ПОНУДЕ ЗА ДОНАТОРЕ 2022.
Означите Ваш избор и износ донације

У прилогу је моја донација од $____________ за горе 
наведене потребе. Молимо Вас да напишете чек на „Holy 
Resurrection Serbian Orthodox Cathedral“ назначите у 
бе лешци „SerbFest“.
Ако се неко већ пријавио за понуду коју сам одабрао, 
ов лашћујем Црквени Одбор да мој прилог преусмери 
на неку другу сличну донацију:  YES  NO 

Име и презиме: ___________________________

Телефон: __________ E-мејл: ________________

Адреса: _________________________________

СрбФест 2022 – СПОНЗОРСТВО ЗА 2022.

Крунски спонзор Србфеста – донација од $10,000
• Име и адреса ваше компаније биће укључени у све ви

дове кореспонденције и оглашавања везаних за СрбФест 
укључујући и слање позинвница на којима ће бити испи
сано име Ваше компаније на преко 1,800 адреса.

• Ваши рекламни постери биће постављени на свим кључ
ним местима током одржавања фестивала.

• Име Ваше компаније биће на листи свих спонзора која ће 
се налазити на највидинијем месту током оджавања фес
тивала.

• Поклон од $1,000.00 у тикетима за храну и пиће и резер
висан сто испод шатора или на тераси.

Дијамантски спонзор Србфеста – донација од $5,000
• Име и адреса ваше компаније биће укључени у све видо

ове кореспонденције и оглашавања везаних за СрбФест 
укључујући и слање позинвница на којима ће бити испи
сано име Ваше компаније на преко 1,800 адреса. 

• Ваши рекламни постери биће постављени на четири кљу
чна места током одржавања фестивала.

• Име Ваше компаније биће на листи свих спонзора која ће 
се налазити на највидинијем месту током оджавања фес
тивала.

• Поклон од $500.00 у тикетима за храну и пиће и резер
висан сто испод шатора или на тераси.

Платинасти спонзор Србфеста – донација од $2,500
• Ваши рекламни постери биће постављени на три кључна 

места током одржавања фестивала.
• Име Ваше компаније биће на листи свих спонзора која ће 

се налазити на највидинијем месту током оджавања фес
тивала.

• Поклон од $250.00 у тикетима за храну и пиће и резерви
сан сто испод шатора или на тераси.

Златни спонзор Србфеста – донација од $1,000
• Ваши рекламни постери биће постављени на два кључна 

места током одржавања фестивала.
• Име Ваше компаније биће на листи свих спонзора која ће 

се налазити на највидинијем месту током оджавања фес
тивала.

• Поклон од $100.00 у тикетима за храну и пиће и резерви
сан сто испод шатора или на тераси.

Сребрни спонзор Србфеста – донација од $500
• Ваши рекламни постери биће постављени на кључном 

месту током одржавања фестивала.
• Име Ваше компаније биће на листи свих спонзора која ће 

се налазити на највидинијем месту током оджавања фес
тивала.

• Поклон од $50.00 у тикетима за храну и пиће и резерви
сан сто испод шатора или на тераси.

Драги парохијани и пријатељи, 
Пре тридесет две године, 5. августа, 1990., Саборни храм 

Светог Васкрсења организовао је први фестивал – SerbFest. 
Намера је била да се кроз фестивал представи српска култу
ра, храна и музика, ужој и широј заједници, а да зарада иде у 
храмовни грађевински фонд.

Ове године, 5. јуна, одржана је ванредна скупштина наше 
црквеношколске општине на којој је одлучено да се крене 
за грађевинским пројектом који би за почетак укљу чивао 
обнову постојећег црквеног дома, прикупљање сред става, 
ангажовање архитекте, и извођача радова. Са радошћу обја
вљујемо да ће сва зарада од овогодишњег фестивала 
(SerbFesta) ићи за новоодобрени пројекат.

SerbFest Chicago 2022 биће одржан од 5. до. 7. августа, 
ове године. Српски фестивал у Чикагу доноси вам укусе пе
чења и јела са роштиља, домаћих пецива и колача, као и му
зејске изложбе културе и историје, наступ фолклорне групе 
СОКО, и низ интересантних и узбудљивих игара за децу и 
малишане. Овој је највећи српски фестивал у Чикагу и шире.

Молимо вас да пружите вашу помоћ и подршку да би фести
вал био успешан. Наш овогодишњи циљ је да нађемо спон зоре 
који ће покрити трошкове фестивала. Ваши прилози и помоћ 
кроз добровољни рад осигураће да сва зарада од фе стивала 
иде ка преко потребној грађевинској обнови и изградњи.

Молимо вас да помогнете кроз добровљни рад и посве-
ћено време, разне нивое корпоративног спонзорства, или 
личних прилога. Знамо за вашу дугогодишњу подршку нашој 
парохији у прошлости и надамо се да ће те и ове године по
моћи и подржати одражавање SerbFestа.

У прилогу овог писма се налази (10) тикета за лутрију које 
можете купити или продати по цени од $10.00 по тикету. До
битници ће бити извучени у недељу увече и очекује их много 
вредних и богатих награда. У приложене повратне коверте 
убаците одреске од тикета или неискоришћене тикете, као и 
чекове написане на име Holy Resurrection Cathedral.

За више информација молимо вас позовите црквену 
канцеларију на телефон 7736933366 или контактирајте 
Одбор за одржавања фестивала путем електронске поште: 
serbfestchicago@gmail.com.

Дођите и искусите српско гостопримство, православну 
заједницу и породичну атмосферу. Живели!

У име Управног одбора и SerbFest Chicago одбора, хвала 
вам унапред на пажњи и приметној подршци нашем Сабор
ном храму.

Срдачно,

Протојереј Дарко Спасојевић
Старешина храма

Јелена Стојаковић
Копредседавајућа 
СербФест одбора

Тома Стојаковић
Копредседавајући СербФест одбора
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Артикал Цена Потребна 
Количина

Донирана 
количина Сума

Надувена 
направа за 
забаву

$1,500 3

Јагње $300 комад 50

Прасе $200 комад 25

Ћевапчићи $50 паковање 200

Пљескавица $50 паковање 35

Лепиње $1 1.500

Погаче $1.50 350

Вешалица $3.50 фунта 220 lbs

Роштиљска 
кобасица

$5 фунта 250 lbs

Буре пива $175 буре 30 буради

Српско пиво у 
флаши

$35 пакет 350 пакета

Вода $5 пакет 100 пакета

Газирана пића $20 пакет 100 пакета

Минерална 
вода

$18 пакет 45 пакета

Вино $65 пакет 20 пакета

Шљивовица $240 пакет 8 пакета

Велики шатор
(60’ x 120’)

$8,000 1

8’ Сто $6 сто 80

20’ x 20’ 
Шатори

$400 комад 9

Столице $2 комад 600

Чишћење $15 сат 200

Обезбеђење $7.000 1

Ненаменска 
донација

$

Момчило Спасојевић
Председник Управног Одбора


