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LV BET GRA Z WOŚP 

 

Wielkimi krokami zbliża się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miło nam 

poinformować, że w tym roku firma LV BET Zakłady Bukmacherskie gra razem z Fundacją 

WOŚP!  

 

Coroczne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to największe wydarzenia o charakterze 

charytatywnym w Polsce. Fundacja WOŚP od blisko 30 lat zbiera pieniądze na pomoc najbardziej 

potrzebującym chorym dzieciom i za każdym razem bije swoje rekordy – podczas 28. finału, 

w styczniu 2020 roku, zebrano łącznie 186 mln 133 tys. 610 złotych i 66 groszy. 

 

Podczas 29. finału ta kwota może być jeszcze wyższa. A w zbliżającej się wielkimi krokami edycji 

tego wyjątkowego wydarzenia udział weźmie także LV BET, które zagra razem z WOŚP! 

 

10 stycznia 2021 roku w aż ośmiu punktach LV BET w całej Polsce prowadzona będzie zbiórka, 

z której zyski zostaną w całości przekazane na rzecz WOŚP. Wspomóc Fundację i przyczynić się do 

kolejnego rekordu będzie można w następujących miejscach: 

 

1. 80-377 Gdańsk, ul.Gen. Bora-Komorowskiego 32 

2. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 115 

3. 02-495 Warszawa, ul. Wojciechowskiego 33 lok. 8 

4. 96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/14 lok.16 

5. 53-335 Wrocław, ul. Trwała 7 

6. 26-800 Białobrzegi, ul. Krakowska 37 

7. 62-020 Swarzędz, Os. Czwartaków, paw.3 

8. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wysoka 10/12 

29. finał WOŚP to nie pierwsza charytatywna akcja, w której udział weźmie firma LV BET Zakłady 

Bukmacherskie. LV GROUP było także odpowiedzialne za stworzenie oraz częściowe sfinansowanie 

projektu Matezwa, którego głównym zadaniem było wsparcie mieszkańców afrykańskiej wioski o tej 

samej nazwie. W ramach projektu zorganizowano m.in. generalny remont tamtejszej szkoły czy 

budowę studni zapewniającej stały dostęp do wody pitnej. 

 

LV BET to dynamicznie rozwijająca się marka na rynku bukmacherskim angażująca się w rozwój 

różnych dyscyplin, wspierając m.in. Wisłę Kraków, Widzew Łódź, Wisłę Płock, Stal Mielec czy 

Garbarnię Kraków, a także serwis internetowy Łączy Nas Pasja. 

 

 

 

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt pod adres mailowy pr@lvbet.pl 
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