PRO SCHOLA ET IUVENTA POLGÁRI TÁRSULÁS
Dunajský rad č. 138, 946 36 KRAVANY NAD DUNAJOM
Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatóink,
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzunk Önöknek. Polgári Társulásunk PRO SCHOLA ET
IUVENTA néven 2012- ben alakult a Karvai Szakközépiskola pedagógusai és alkalmazottai
kezdeményezésére. Társulásunk, ahogy a neve is sugallja, tevékenységével elsősorban az iskoláért és
az ifjúságért, tehát diákjainkért, vagyis az Önök gyermekeiért akar tevékenykedni. Az
alapszabályzatunkban foglaltak értelmében az eddigi tevékenységünkkel igyekeztünk támogatni
iskolánkban a tanítás, oktatatás és nevelés területén is a diákokat, gyermekeinket. Csak néhány példa
ezekből :
- anyagilag hozzájárultunk diákjainknak különféle rendezvényeken való részvételéhez, mint pl.
virágkötőverseny Kassán, tanulmányi exkurzió Bécsben, sportversenyek Komáromban,
- támogattuk az iskola mellett mükődö Kollégium anyagi felszereltségét, amelynek következtében
minden kollégista saját asztali lámpát kapott,
- bebiztosítottuk a faanyagot a fiúkollégium új szekrényeinek az elkészítéséhez
- hozzájárultunk a Kollégiumban a karácsonyi ünnepek méltó megünnepléséhez fenyőfavásárlással
illetve a különlegesen meghitt ünnepi vacsora költségeinek a fedezésével,
- felvettük a kapcsolatot Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériummal
a határon átnyúló pályázatok kidolgozása és támogatása céljából, amely az itteni magyar nyelven
történő képzés fejlesztésére és támogatására szolgál ,
- hozzájárultunk iskolánk fennállásának 60. évfordulója méltó megünnepléséhez.
Mindezen tevékenységeinket természetesen a jövöben is folytatni, illetve bővíteni szeretnénk.
Terveink között szerepel :
- pályázatokban való részvétel,
- diákjaink külföldön történő gyakorlatának a fejlesztése és anyagi támogatása, hogy ez elérhető
legyen azon tehetséges diákjaink számára is, akik sajnos szerényebb anyagi körülmények között
élnek, és lehetőségeik nem teszik lehetővé az ilyen gyakorlaton való részvételt,
- szakmai irányú tanulmányi kirándulások, csereakciók támogatása, stb.
Mindezek megvalósítása anyagi kiadásokkal jár. Szűkös anyagi lehetőségeink nem engedték meg,
hogy tevékenységünket eddig is jobban kibővítsük. Ezért kérjük az Önök segítségét.
Az idei, 2016-os évben is PRO SCHOLA ET IUVENTA Polgári Társulás jogosult a jövedelmi
adó 2 %-ának a fogadására, amelyről Ön az adóbevallásában szabadon rendelkezhet. Kérjük,
hogy a 2015-ös évi adójának 2 % -ával támogassa törekvéseinket, hogy az Ön gyermekének
érdekében is jobban dolgozhassunk.
Amennyiben Ön saját maga adja be adóbevallását, akkor kérjük hogy Társulásunknak az itt
feltüntetett adatait és azonosítószámát ( IČO ) írja be az adóbevallásába.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno alebo názov
12 PRO SCHOLA ET IUVENTA
Sídlo
13 KRAVANY NAD DUNAJOM, 946 36, Dunajský rad č. 138
Právna forma*
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
14 OBČIANSKE ZDRUŽENIE
15 4 2 2 1 1 4 5 0
* právna forma prijímateľa je taxatívne uvedená v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)
KÉREM FORDÍTSON A KÖVETKEZŐ OLDALRA !
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Amennyiben Önnek a munkaadója készíti el az adókimutatását, abban az esetben kérjük Önt, hogy
a mellékelt lapot aláírva adja le munkaadójának.

TÁMOGATÁSUKAT EZÚTON IS TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK !!!
A PRO SCHOLA ET IUVENTA Polgári Társulás nevében,
Tisztelettel

Ollé István, a Társulás elnöke

Kelt Karván, 2016. február 10-én

Melléklet : rendelkezés az adó 2 % -áról - űrlap

