Milí sympatizanti a spolupracovníci SSV,
aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu činnosti Spolku svätého Vojtecha formou
darovania časti Vašej dane z príjmov. Niektorí z Vás nám už v minulosti darovali 2 % z dane.
Vedeli ste, že darovať môžete až 3 % z daní? Ak ste odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti pre Spolok svätého Vojtecha, môžete darovať až 3 %.
Keďže pomáhate našej organizácii, na darovanie 3 % stačí:
• ak v tlačive na darovanie podielu dane vypočítate 3 % namiesto 2 % a sumu
napíšete do kolónky (tlačivo sa odovzdáva najneskôr do konca apríla 2019)
• spolu s tlačivom pošlete aj potvrdenie, že ste pracovali viac ako 40 hodín
(v prípade záujmu Vám ho dodáme).
Vaša pomoc darovaním 2 % alebo 3 % daní je tá najjednoduchšia cesta, ako môžete nášmu
združeniu pomôcť realizovať jeho aktivity. Táto forma pomoci Vás navyše nebude nič stáť.
V prípade záujmu nám dajte vedieť (e-mailom, telefonicky alebo písomne) a my Vás budeme následne kontaktovať. Návratku, ktorá je súčasťou tohto listu, stačí iba vypísať, odtrhnúť
a poslať – poštovné hradíme my.
S úctou
Slavka Nádaská
Členské oddelenie SSV, clenske@ssv.sk, 033 590 77 25

BIBLIA (vrecková)
Starý a Nový zákon
Obľúbené vreckové vydanie kompletného Svätého písma v praktickom formáte 105 x 145 mm
vychádza v dvoch farbách – oranžovej a zelenomodrej. Prináša oﬁciálny katolícky preklad Starého zákona z roku 1955 a preklad Nového zákona
z roku 1986. Text je členený dvojstĺpcovo, pričom
poznámky sa nenachádzajú na príslušnej strane,
ale vzadu za textom Písma. Autorom poznámok je
uznávaný biblista Jozef Heriban SDB, pre potreby
vreckového vydania sú však skrátené. Kompaktné
vydanie Biblie je obľúbené predovšetkým u mladých ľudí, ktorých pápež František opakovane
povzbudzuje, aby čítali Sväté písmo každý deň.
Brožovaná, 1 880 strán
Odporúčaná cena 19,00 €, členovia SSV 16,15 €
Zapojte sa!
Návratku pošlite do 20. marca 2019
a budete zaradení do žrebovania
o vreckovú Bibliu.

Spolok svätého Vojtecha
Radlinského 5
917 01 Trnava
Poštovné uhrádza prijímateľ

O D P O V E D N Á ZÁ S I E L K A
N ÁVRATK A
Meno a priezvisko:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:

PSČ:

Telefón:
E-mail:
Mám záujem o bližšie informácie o možnosti darovať Spolku svätého Vojtecha:
2 % z dane
3 % z dane.
Vybratú možnosť označte, prosím.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z (GDPR) súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto návratke. Tento súhlas platí počas trvania členstva v SSV.

