Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Vážení přátelé Jizerských hor,

Chcete pomáhat Jizerským horám? Pomáhejte s námi!
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor pomáhá již od roku 1993 nejen Jizerským horám samotným, ale
i řadám škol, studentů a organizacím, kterým osud hor leží na srdci. Úzce spolupracujeme se Správou Chráněné krajinné
oblasti Jizerské hory a státním podnikem Lesy ČR, což zaručuje vhodné nasměrování námi poskytované pomoci.

Jak nám můžete pomoci právě Vy?
Vstupte do Klubu přátel Nadace. Klub vznikl v průběhu roku 2003 a jeho cílem je rozšiřovat základnu příznivců,
kterým není osud Jizerských hor lhostejný. Členem Klubu se může stát každý, kdo důvěřuje Nadaci a rozhodl se ji v daném
roce finančně podpořit. Výše příspěvku závisí pouze na Vašem rozhodnutí a Vašich možnostech (minimálně však 100,- Kč).
Pro představu uvádíme, že průměrný příspěvek v roce 2011 činil 500,- Kč. Každý i zdánlivě malý příspěvek může Jizerským
horám pomoci. Klub přátel Nadace sdružuje již přes 200 lidí, kteří tímto projevili svůj zájem o Jizerské hory, a kterých si tímto
velice vážíme. Bez jejich finančních darů by naše činnost byla nemyslitelná.

Co můžete od Nadace očekávat?
Malý dárek v podobě publikace o Jizerských horách, kterou jsme podpořili. V minulosti jsme členům Klubu přátel
Nadace zaslali například tyto knihy: „Píseň o lese“, „příroda Frýdlantska“ „Kniha o Jizerských horách“, „Připomínky zašlých
časů“, „Kalmanachy“, a mnohé další. Dále Vás budeme zvát na akce pořádané Nadací, jejichž přehled si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách. Po zaplacení příspěvku Vám ještě zašleme děkovný certifikát a potvrzení o daru.

Jakým způsobem se lze přihlásit do Klubu?
Zasláním příspěvku na náš bankovní účet 346 35 88/0300. Nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést Vaše jméno
a adresu, abychom mohli Vaši platbu identifikovat. O Vašem rozhodnutí nás můžete informovat také na našich internetových
stránkách (www.jizerky.ecn.cz), zasláním vyplněné návratky, emailem, telefonicky nebo osobně (kontakty naleznete níže).

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů se s námi můžete kdykoliv spojit na těchto kontaktech:

email: jizerky@ecn.cz, telefon: 605 701 503 (Ondřej Petrovský), osobně: Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3
Předem děkujeme a těšíme se spolupráci
Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

č.ú. 346 35 88/0300

Již 19 let prověřilo, že naše práce má smysl, pomozte nám v ní pokračovat i nadále....

------------------------------------------------------------

Návratka - přihláška do Klubu přátel Nadace
Jméno:
Příjmení:
Adresa (pro zasílání pošty):
Telefon:
E-mail:
Výše příspěvku:

Datum:

400,- Kč
800,- Kč
jiná:

Kč

Podpis:

vyplněním přihlášky zároveň souhlasím se zařazením výše uvedených údajů (osobních údajů ve smyslu §4 písm. a zákona 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů) do databáze Klubu přátel Nadace až do písemného odvolání

