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PODPOŘTE NÁS

 
 
Vážení  členové spolku, sousedé a přátelé Machnína,
  
také díky Vám podporujeme rozvoj 
v souladu se stanovami našeho spolku
 
V letošním roce bychom chtěli zorganizovat projekty 
žijeme“ – viz: www.somach.cz/grant/

Budeme velmi rádi, pokud naši činnost podpoříte i Vy finančním darem, který nám pomůže 
naše cíle pro prospěch celé obce 

Podpořte nás, prosím, Vámi zvoleným způsobem:

A) Vkladem nebo převodem na náš transparentní účet 
KB Liberec, viz:  http://www.kb.cz/cs/on
ucty/spolecnost-obcanu-machnina/detail

B) trvalým příkazem částkou od 100 Kč/měsíčně
…...na výše uvedený transparen
C) osobně na adrese sdružení 
D) osobně v rámci pořádaných akcí 

 

Zavazujeme se použít Váš dar výhradně 

U darů nad 1 000 Kč/rok Vám na
Vašeho základu daně. 

Za poskytnuté dary děkujeme.                             

Společnost občanů Machnína, o.s., Jitřní 238, 460 01 Liberec 33
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PODPOŘTE NÁS… 
 

sousedé a přátelé Machnína, 

podporujeme rozvoj kulturního dění v Machníně, včetně ochrany přírody a krajiny 
spolku  Společnost přátel Machnína o.s. 

letošním roce bychom chtěli zorganizovat projekty v rámci grantu „Učme se mít rádi místo, kde 
www.somach.cz/grant/ 

pokud naši činnost podpoříte i Vy finančním darem, který nám pomůže 
celé obce realizovat.  

Podpořte nás, prosím, Vámi zvoleným způsobem: 

Vkladem nebo převodem na náš transparentní účet  č: 107-2438120217/0100
http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni

machnina/detail-uctu-1072438120217.shtml 
trvalým příkazem částkou od 100 Kč/měsíčně, VS: 512                                           

transparentní účet             
osobně na adrese sdružení Jitřní 238, 460 01 Liberec 33 po předchozí domluvě
osobně v rámci pořádaných akcí  

výhradně na projekty spolku Společnost občanů Machnína

000 Kč/rok Vám na vyžádání můžeme vystavit doklad: Potvrzení o daru 

                              

 Ing. Milan Porš, předseda s

 

., Jitřní 238, 460 01 Liberec 33 

 
021 

Machníně, včetně ochrany přírody a krajiny    

rámci grantu „Učme se mít rádi místo, kde 

pokud naši činnost podpoříte i Vy finančním darem, který nám pomůže 

2438120217/0100, VS: 512   
informace/transparentni-

 
, VS: 512                                                 

po předchozí domluvě 

na projekty spolku Společnost občanů Machnína. 

: Potvrzení o daru - pro snížení 

ředseda spolku 


