vyhlašuje

SBÍRKU NA POMOC
lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihu Moravy.
Přispět můžete prostřednictvím transparentního účtu

6013163359/0800

Obyvatelé Břeclavska a Hodonínska budou dlouho bojovat s následky, které po sobě tornádo zanechalo. Proto starostové
členských obcí Svazku obcí Podoubraví iniciovali tuto sbírku, která by měla pomoci lidem z postižených oblastí.

Děkujeme za Vaše příspěvky.

Sbírka bude probíhat do konce září a poté bude shromážděná peněžní částka rozdělena do postižených obcí
na základě koordinace s jejich starosty a s krizovým štábem Jihomoravského kraje.

Svazek obcí Podoubraví byl založen v roce 2001, sdružuje 29 obcí a jeho cílem je rozvoj regionu. Členské obce Bezděkov, Borek, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Havlíčkova Borová, Heřmanice, Chotěboř, Jeřišno, Jitkov, Klokočov,
Kraborovice, Krucemburk, Lány, Libice nad Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušinov, Slavětín, Slavíkov, Sloupno, Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska, Ždírec nad Doubravou.

Zpracování osobních údajů: správcem osobních údajů je Svazek obcí Podoubraví, IČO 70924937, info@podoubravi.cz. Osobní údaje přispěvatelů jsou zpracovávány pro účely vedení účetnictví a plnění povinností dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách. Osobní údaje přispěvatelům nebudou dále předávány nebude-li dohodnuto jinak. Shora uvedený bankovní účet je transparentní. Údaje o provedených platbách tak budou přístupné neomezenému okruhu osob po časově neomezenou dobu.

Svazek obcí Podoubraví, IČO 70924937, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, telefon 569 641 173, e-mail: info@podoubravi.cz, www.podoubravi.cz
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