KEDVES SZÜLŐK!
Köszönjük, hogy 2016. évi adójuk 1%-ának felajánlásával 2017. évben is támogatták

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 1 %-RÓL

az Óvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítványt.

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA:
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A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Így az Alapítvány számlájára 139. 921 Ft érkezett. Az Alapítványunkra befizetett
összeget ez idáig elsősorban óvodásaink számára a vizuális neveléshez szükséges
alapanyagokra, festékekre fordítottuk,

AZ ÓVÁROSI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
………………………………………………………………………………………
TUDNIVALÓK:
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy
külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

további felhasználása a 2018. évi gyermeknapi programokra, úszásoktatásra, erdei
óvodára, karácsony alkalmával pedig játékokra, a fejlesztést elősegítő szakkönyvekre,
játékgyűjteményekre történik, melyek jelentősen elősegítik
Pedagógiai Programunk sikeres megvalósítását.

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon pedig az
ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassa alapítványunkat, hogy gyermekeink még jobb,

 .............................................................................................................................

…………………………………………………………………………..
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Köszönjük felajánlását!

KEDVES SZÜLŐK!
Köszönjük, hogy 2016. évi adójuk 1%-ának felajánlásával 2017. évben is támogatták

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA:
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még szebb környezetben, örömmel és hasznosan múlassák az időt nálunk!
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A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
AZ ÓVÁROSI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
………………………………………………………………………………………
TUDNIVALÓK:
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban
haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon pedig az
ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

az Óvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítványt.
Így az Alapítvány számlájára 139. 921 Ft érkezett. Az Alapítványunkra befizetett
összeget ez idáig elsősorban óvodásaink számára a vizuális neveléshez szükséges
alapanyagokra, festékekre fordítottuk,
további felhasználása a 2018. évi gyermeknapi programokra, úszásoktatásra, erdei
óvodára, karácsony alkalmával pedig játékokra, a fejlesztést elősegítő szakkönyvekre,
játékgyűjteményekre történik, melyek jelentősen elősegítik
Pedagógiai Programunk sikeres megvalósítását.
Kérjük, hogy a jövőben is támogassa alapítványunkat, hogy gyermekeink még jobb,
még szebb környezetben, örömmel és hasznosan múlassák az időt nálunk!
Köszönjük felajánlását!

