Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1%-ról.
A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve: Zöld Vitorla Egylet.
/ Zöld Vitorla Vízi Sport Turisztikai és Expedíciós Egyesület/
Tudnivalók:
Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
Fontos!
Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát (ezen nyomtatványt), a borítékon az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító
jelét pontosan tüntesse fel.

--------------------------------------- Kérjük, itt vágja szét e lapot! ----------------------Tisztelt adófizető polgár!
Tájékoztatató a Zöld Vitorla Egylet küldetéséről!
A 2010-es lesz a sokadik év mikor csapatunk, megkaphatja az Ön felajánlását,
amennyiben méltónak talál rá, és azzal megtisztel minket. Ezen írással szeretnénk
röviden bemutatni tevékenységünket, hogy Ön képet kaphasson arról, milyen célok,
tervek, megvalósításához nyújthat segítséget.
1994-óta lelkes képviselői vagyunk a vízi sportnak, a turisztikának az
egészséges természet közeli életmódnak. Közösségépítő, ifjúságnevelő és
családcentrikus alapértékekre helyezve a hangsúlyt. Mi ezen eszközökkel,
egyfajta harmonikus polgári életformát kínálunk. Ennek fontos alapköve, hogy
egyesületünk ifjúságnevelő sportműhellyé váljon és tevékenységünk fontos
bázisául szolgáló turistaházunkat fejleszteni, és üzemeltetni tudjuk.
Ha úgy gondolja akár az Ön és gyermeke, családja részére is.
Megalakulásunk óta gyakorta tartottunk fiatalok és felnőttek számára
túrákat, táborozásokat, versenyeket. Ilyenkor, ha csak módunkban állt
(támogatásból, saját erőnkből), hátrányos helyzetű fiatalokat is táborozási sport
és szórakozási lehetőséghez juttattunk. A hozzánk csatlakozókat küzdeni
tudásra, önbecsülésre és becsületességre, kitartásra, a mozgás és a természet
szeretetére motiváljuk, saját örömünkön túllépve teljesítményünkkel, és
cselekedeteinkkel példát szeretnénk mutatni a számukra. A mai sportéletben
gyakran a pénz dominál, nehézségekkel és viszályokkal teli környezetben is
bizonyítottuk létjogosultságunkat az elmúlt évek tanúsága szerint. Egy
gazdaságilag támogatott Zöld Vitorla Egylet, tagjai számára a hovatartozás
érzését, célt, jövőképet adhat és ad.
Azzal a reménnyel, hogy méltónak talált minket a figyelmére és a
támogatására: Tisztelettel köszönjük, hogy eljutott idáig e sorok olvasásában.
Egyesületünk nyílt, bárki számára egyszerű a csatlakozás és annak ellenőrzése is,
hogy támogatásainkat cél szerint hasznosítjuk. Www.Csonakos.hu

