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Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe Fundacji De Arte Athletica działającej na rzecz
upowszechniania aktywnego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Podstawowe cele naszej
Fundacji to:
promocja, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia w
społeczeństwie,
ochrona i promocja zdrowia,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
wypoczynek dzieci i młodzieży,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
Jednym ze sposobów realizacji celów statutowych jest powołanie klubu sportowego, współpracującego
z trenerami, instruktorami, psychologami, dietetykami i innymi profesjonalistami, którzy w skuteczny
i przyjazny dla dzieci sposób przeprowadzają zajęcia. Ponad to organizowane są zawody i obozy sportowe
w których, dzięki działaniom Fundacji, mogą uczestniczyć dzieci niezależnie od możliwości finansowych ich
rodziców. Być może są wśród nich przyszli mistrzowie Polski, Europy lub Świata – aby tak się stało musimy ich
wspierać już od najmłodszych lat. I na to potrzebne są fundusze. Liczy się każda złotówka, będziemy wdzięczni
za przekazanie każdej kwoty na realizowanie celów statutowych naszej Fundacji.

Wpłaty na rzecz naszej Fundacji mogą być odliczone od podstawy opodatkowania!
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, jaką jest m.in. Fundacja, z przeznaczeniem
na cele statutowe podlegają odliczeniu od dochodu.
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu
w przypadku darowizn osób fizycznych oraz w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu w przypadku
darowizn osób prawnych. Ulga w danym roku dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia danego roku. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to
powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji:
Alior Bank, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4520 4528 9214
Fundacja "De Arte Arthletica"
ul. Jowisza 92, Kozerki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
W tytule wpłaty należy wskazać, że jest to darowizna na cele statutowe związane z działalnością pożytku publicznego.

Państwa pomoc przyczyni się do objęcia działaniami Fundacji coraz większego grona dzieci, młodzieży i osób
starszych. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowe
informacje nt. działalności naszej Fundacji lub innych form współpracy (np. sponsoring) prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny – pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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www.DeArteArthletica.pl

biuro@DeArteAthletica.pl

tel. 0-519 303 520

fax: 22/739 90 98

