V Javornici dne 24. října 2017

Žádost o poskytnutí sponzorského daru
Fotbal v Javornici má dlouholetou tradici a my bychom v ní rádi co nejdéle pokračovali. Chod
našeho oddílu zajišťují dobrovolníci, bývalí i současní hráči a ostatní nadšenci ve svém volném
čase bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Jedinou odměnou pro všechny jsou naše
sportovní výsledky a spokojení diváci, kteří se sem sjíždějí i z blízkého okolí. Náklady na provoz
fotbalového oddílu každým rokem rostou, ale na druhé straně se snižuje finanční podpora
sportu jako taková. Proto se obracíme na Vás s žádostí o pomoc ve formě finančních
i nefinančních sponzorských darů.
Vaše dary budou prioritně využity na:
 nákup nových sad dresů (dlouhý a krátký rukáv)
 nákup tréninkových pomůcek a herních míčů
 zlepšení kvality herní plochy
 uvítáme i jakékoli další nápady včetně nabídek na jejich realizaci, které by pomohly
zlepšit podmínky nejen hráčům na hřišti, ale i příchozím divákům a jejich rodinám
Našim sponzorům můžeme nabídnout:
 zviditelnění na akcích pořádaných naším klubem
 umístění reklamy na našem hřišti, popř. dresech
 zviditelnění na webových stránkách klubu www.javornicefotbal.webnode.cz
a facebookových stránkách klubu https://www.facebook.com/javornicefotbal/
 dobrý pocit, že můžete být součástí party nadšenců, kteří svým nasazením a obětavostí
významně obohacují kulturní a společenský život jak v Javornici, tak i v celé spádové
oblasti, odkud pochází nejen naši hráči, ale i fanoušci
Jako nezisková organizace Vám budeme vděční za jakýkoliv finanční i nefinanční příspěvek,
který by pomohl zabezpečit lepší provoz našeho klubu. Finanční dary můžete poskytnout buď
přímo na účet klubu 1240472319/0800 nebo se můžete obrátit na níže uvedené osoby.
Sponzorský dar je možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve
smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, s možností snížit
o tuto částku základ daně z příjmu fyzických či právnických osob.
Věříme, že se společně zasloužíme o další rozvoj našeho fotbalového klubu. Těšíme se na
případnou spolupráci a touto cestou bychom Vás také chtěli pozvat na zápasy našich mužstev.
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