Tělocvičná jednota Sokol Libuš, z.s.
Libušská 294/129, 142 00 Praha 4 – Libuš
IČO: 613 87 258
tel.: 261 912 456 (8:00-12:00 hodin)
e-mail: sokollibus@volny.cz

www.sokollibus.cz
pobočný spolek
zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 27571

Všem členům T. J. Sokol Libuš
Č. j.
130/21

Vyřizuje:
V.Tomášková/261 912 456
8:00-12:00 hodin

Praha,

08. 04. 2021

Věc: Žádost o podporu v této komplikované době
Vážení členové Sokola Libuš,
dovolujeme si Vás tímto oslovit a požádat o podporu v této pro nás všechny komplikované a nelehké době.
Nezapomínejte ani na pravidelné spolkové roční příspěvky, které jsou dnes pro spolek, který přišel prakticky
o veškeré příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, důležitější než jindy. Zůstaňte členySokola, a to obzvlášť
v této nelehké době. Vaše členství nám pomáhá i se získáním státních dotací.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, zda byste mohli uhradit členský spolkový příspěvek na rok 2021.
Doufáme, že i přes stále nepříznivou epidemiologickou situaci a zavřené sportoviště, zůstanete
i nadále členy T. J. Sokol Libuš a budete ochotni uhradit členský spolkový příspěvek.
Výše členského příspěvku zůstala stejná jako v loňském roce, t.j.:
 200 Kč - děti, mládež do 18 let
 200 Kč - a senioři 65+
 500 Kč - dospělí 19 - 64 let
Preferuje se úhrada převodem, ale lze uhradit i v hotovosti v kanceláři tajemnice v pracovní dny
Po-Pá (8:00 - 12:00 hodin) - zavolat předem nebo u správce budovy p. Pětníka - tel. 603 861 311 také volat předem.
Číslo účtu, banka: 2901700994/2010
Variabilní symboly:
01 - Rodiče a děti
02 - Předškolní děti
03 - Gymnastika
04 - Žactvo – všestrannost
05 – Zdravotní tělocvik – ženy
06 – Country tance
07 – Jóga

Fio banka, a.s.
08 – Všestrannost – ženy
09 – Taneční přípravka
10 – Rekreační volejbal
11 – Lakros
12 – Zdravotní tělocvik senioři
13 – Věrná garda - přispívající, cvičitelé
14 – Rekreační nohejbal

Do zprávy pro příjemce uvést: příjmení a jméno
Předem moc děkujeme za Vaši podporu.
Se Sokolským Nazdar!
JUDr. Karel Krůfa v. r.
starosta T. J. Sokol Libuš

