Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vás letos oslovit trošičku jiným způsobem, než tomu bylo v letech předešlých a než jste někteří zvyklí.
Rádi bychom věřili, že Vás, a hlavně děti, náš nápad zaujme, a budeme doufat, že ať už se rozhodnete se zaslanými předměty
naložit jakkoli, bude výsledkem radost – určitě dětí, naše a snad i Vaše.
Veřejná sbírka je v náš prospěch na základních školách po celé republice pořádána již 10-tým rokem. Každým rokem jsme
Vám s novou sbírkou představili vždy nový předmět. Každým rokem nám po uzavření sbírky nějaké předměty zbudou a ty
jsou posléze využívány buď k přímému prodeji při našich propagačních a osvětových akcích, nebo jako dárky pro naše
donátory a sponzory. A tak jsme se rozhodli, že místo výroby nového předmětu zkusíme nabídnout Vám a Vašim dětem
právě tuto směsici předmětů z již proběhnuvších sbírek. Úspěšnost takového kroku nejsme sami moc dobře schopni
odhadnout, proto bude tato sbírka probíhat v jiném režimu, než ty předešlé.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UPOZORNĚNÍ ZNÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSÍLEJTE PŘEDMĚTY ZPĚT !!!
Pokud se rozhodnete nám pomoci a veřejnou sbírku jakoukoli formou dle Vašeho uvážení uspořádat, budeme Vám velmi
vděčni a zavázáni. Cena za 1 ks předmětu bez ohledu na druh je stanovena na 10,- Kč. Věříme, že takto příznivá cena by
mohla učinit předměty dostupné širšímu počtu žáků. Zbytek předmětů si URČITĚ PONECHEJTE.
Pokud sbírku na Vaší škole uspořádat nechcete, předměty si URČITĚ PONECHEJTE. Je zcela na Vás, zda nám, pokud je
to v možnostech Vaší školy, zašlete libovolnou částku od 100,- do 1000,- Kč jako jednorázovou podporu našeho sdružení.
Pokud nemůžete nebo nechcete poslat žádnou částku, přijměte prosím směs předmětů jako naše poděkování Vám, bez nichž
by naše činnost jen těžko mohla již 12-tým rokem pokračovat.
Každým rokem se nám daří do léčeben a ústavů předat průměrně dva koně-terapeuty. V loňském školním roce jsme
umístili do Havlíčkova Brodu klisnu Soriku a do Janova kobylku Dianu a valacha Lestra. V letošním roce zatím putovala
klisna Viktorka do Hamzovy léčebny Luže – Košumberk a pony klisnička Bep do Domova Mladá Milovice.
Rádi bychom v dalších letech pokračovali v naší práci alespoň ve stejném rozsahu jako doposud, a díky sbírce mohli
vyhovět dalším léčebnám a hiporehabilitačním zařízením, jež nás žádají o nové koně. Velmi si vážíme Vaší pomoci, zůstaňte
nám prosím i nadále nakloněni. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na info@cpkchrpa.cz nebo zavolejte na
telefonní číslo 739 407 420.
S úctou Ing. Tomáš Ditrt
ředitel CPK – CHRPA

Za tým spolupracovníků
Bc. Michaela Poznerová

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. Tento průvodní dopis
2. „Poděkování dětem“ (prosím v případě potřeby si vytiskněte další)
3. Směs PŘEDMĚTŮ (jeden ks v hodnotě 10,- Kč)
Tyto i veškeré další dokumenty týkající se sbírky, včetně jejího povolení, jsou ke stažení na našich
stránkách v záložce Sbírka 2015/16.
Doporučený průběh sbírky:
1. Informujte prosím děti o naší činnosti, ukažte jim „Poděkování dětem“, dejte ho na nástěnku …
2. Nabídněte předměty dětem na společných akcích školy, předejte patřičný počet předmětů třídním učitelům, předejte
organizaci sbírky a její propagaci do rukou parlamentu školy, dejte dětem možnost koupit si je ve školním krámku atd.
3. V průběhu sbírky se na nás kdykoli obraťte v případě jakéhokoli dotazu či problému.
4. Sbírku prosím ukončete nejlépe do konce prosince 2015 – po dohodě možno prodloužit.
5. Vybrané peníze prosím složte na konto veřejné sbírky 107 – 30 13 30 02 17 / 0100 varianty jsou:
převodem ze soukromého účtu na sbírkový účet – vybranou hotovost si ponechá majitel
soukromého účtu
převodem z vašeho školního účtu na sbírkový 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)
6. U všech variant platby uveďte prosím do poznámky platby ADRESU VAŠÍ ŠKOLY !!!
7. O výsledku sbírky nás prosím informujte nejlépe mailem na adresu: info@cpkchrpa.cz nebo
telefonicky na čísle 739 407 420. Uveďte prosím vždy složenou částku a adresu Vaší školy, abychom Vaši platbu
správně zařadili.
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