Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
s odvoláním na náš mail ze dne 30. 08. 2013 Vám zasílám podklady pro nadcházející veřejnou sbírku ve Vaší škole, která probíhá
formou prodeje hlavolamu „Motanice“. V případě, že jste náš mail neobdrželi, či tento balíček neočekáváte, omlouváme se za toto
nedopatření. Balíček určitě neposílejte zpět, jen nás prosím kontaktujte na info@cpkchrpa.cz nebo zavolejte na telefonní číslo
774 521 833 a vše vyřešíme, aniž byste měli se vzniklou situací jakékoli další výdaje či starosti.
Rád bych Vám touto cestou ještě jednou poděkoval za Vaši spolupráci v minulých letech. Veřejná sbírka stále patří mezi
dominantní zdroje našich příjmů, kterými financujeme veškerou naši činnost včetně nákupu a výcviku koní pro hiporehabilitaci. Díky
Vaší pomoci již desátým rokem pomáháme stovkám nemocných dětí i dospělých pacientů.
Rádi bychom v letošním roce opět pokračovali v naší práci ve stejném rozsahu jako doposud, a díky sbírce mohli vyhovět
léčebnám a hiporehabilitačním zařízením, jež nás žádají o nové koně. Prosíme Vás tímto o pomoc a možnost nabídnout hlavolam
„Motanice“ dětem na Vaší škole. Věříme, že i letos bude sbírka úspěšná a my budeme moci pomáhat dál. V případě Vašeho zájmu
najdete v průběhu roku na našich stránkách informace o naší činnosti a mimo jiné i články o nákupech koní z letošní sbírky.
Na konci loňského školního roku nás oslovila redakce časopisu Poradce ředitele školy (vydává nakladatelství FORUM s.r.o.), a
tak si můžete v jeho červnovém čísle (2013) přečíst náš poměrně rozsáhlý příspěvek na téma hiporehabilitace. Jeho cílem je seznámit
čtenáře s moderní hiporehabilitační praxí, ale také upozornit na specifickou náročnost přípravy a výcviku koně terapeuta, čemuž se
věnuje právě naše sdružení a jehož činnosti je podstatná část statě věnována. Máte-li možnost, budeme moc rádi, když nahlédnete…
Velmi si vážíme Vaší pomoci, zůstaňte nám prosím i nadále nakloněni.
S úctou Ing. Tomáš Ditrt
ředitel CPK - CHRPA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Způsob uspořádání sbírky je zcela na Vašem zvážení, přesto jsme pro Vás připravili stručný popis a určitá doporučení, která
Vás mohou inspirovat a pomoci, aby Vás sbírka co nejméně časově a organizačně zatěžovala.

Obsah balíčku:
1.
2.
3.

Tento průvodní dopis
„Poděkování dětem“ aneb stručný přehled naší činnosti (prosím vytiskněte si další)
xxx ks „Motanic“ (jeden ks v hodnotě 25,- Kč)

Tyto i veškeré další dokumenty týkající se sbírky, včetně jejího povolení, jsou ke stažení na našich
stránkách v záložce „Motanice“.
Doporučený průběh sbírky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Informujte prosím děti o naší činnosti, ukažte jim „Poděkování dětem“, dejte ho na nástěnku …
Nabídněte předmět dětem na společných akcích školy, předejte patřičný počet „Motanic“ třídním učitelům, předejte organizaci
sbírky a její propagaci do rukou parlamentu školy, dejte dětem možnost koupit si ho ve školním krámku atd.
V průběhu sbírky se na nás kdykoliv obraťte v případě jakéhokoli dotazu či problému.
„Motanice“ si můžete (a budeme moc rádi) kdykoliv doobjednat telefonicky nebo mailem.
Po ukončení sbírky (nejlépe do konce ledna 2014) převezměte vybrané peníze, případně zbylé předměty.
Vybrané peníze prosím složte na konto veřejné sbírky 107 – 30 13 30 02 17 / 0100 varianty jsou:
převodem ze soukromého účtu na náš účet – vybranou hotovost si ponechá majitel soukromého účtu
převodem z vašeho školního účtu na náš účet – vybranou hotovost si dejte na pokladnu
hotovostní vklad na pobočce KB (bez poplatku – na vklad je Komerční bankou udělena výjimka)
vklad na poště poštovní poukázkou typu A 114 (je zde však poplatek poště)
U všech variant platby uveďte jako VS platby číslo: xxxx
Pokud Vám zbylo méně než dvacet předmětů, nevracejte nám je, jen nás o tom prosím informujte.
O výsledku sbírky nás prosím informujte nejlépe mailem na adresu: info@cpkchrpa.cz nebo telefonicky na čísle: 774 521 833.
Uveďte prosím vždy složenou částku a číslo: xxxx abychom Vaši platbu správně zařadili.
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