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OSVĚDČENÍ
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Krajský úřad kraje Vysočina osvědčuje dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), právnické osobě:
Název:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. O.s. klub Velké
Meziříčí
Sídlo:
594 42 Černá 47
IČ:
48896748
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona o veřejných
sbírkách, že nebyly shledány důvody podle § 6 téhož zákona pro to, že sbírku nelze konat a že
oznámení bylo přijato dne:
30. března 2010
Veřejná sbírka je oznámena na 12. 6. 2010 – 12. 6. 2011
Místem konání je městys Měřín
Za účelem: vybrané finanční prostředky budou použity na hipoterapii, canisterapii, arteterapii
aneb tvořivé dílny a jednorázové aktivity (Mikuláš a sportovní odpoledne) pro děti a mládež
s postižením, ale i psychohygienickou péči o jejich rodiče
Způsob konání sbírky:
shromažďováním na zvláštní bankovní účet a sběracími
pokladničkami
Upozornění:
Dle § 8 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., je právnická osoba konající sbírku povinna informovat
krajský úřad o zahájení sbírky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne skutečného zahájení sbírky.
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