Vážený partner a podporovateľ združenia,
nezisková organizácia Fotoklub POVAŽIE združujúca amatérskych a profesionálnych fotografov regiónu
Považie bola založená v roku 2009 a má od svojho vzniku cieľ prispievať k odbornému rastu členov
združenia, verejne prezentovať ich tvorbu, realizovať bohatú fotoklubovú činnosť a akcie zamerané na
fotenie a fotografiu vrátane poriadania špeciálnych workshopov a stretnutí. Aj pre rok 2019 pripravujeme
bohatý plán akcií s ktorým by sme opäť radi zvýšili naše aktivity v regióne Považie. V tomto roku
budeme organizovať v poradí už 9. ročník verejnej súťažnej výstavy FOTOSIEŤ. Pokračovať chceme aj
v našej výstavnej činnosti fotoklubovou výstavou. Popri týchto našich akciách to bude aj poriadanie
fotografických workshopov pre členov fotoklubu a širokú verejnosť, poriadanie stretnutia slovenských
fotoklubov. Naše aktivity a celú klubovú činnosť zabezpečujeme kombinovaným financovaním jednak z
vlastných zdrojov, sponzorských príspevkov organizácií pôsobiacich v našom regióne a v neposlednej
rade aj cez 2% z daní pre neziskové organizácie /tretí sektor/.
Aj v roku 2019 sa chceme uchádzať ako tomu bolo po minulé roky o finančné prostriedky 2% z daní
ktoré sú jedným z významných zdrojov pre financovanie neziskových organizácií v našom štáte. Preto
by sme Vás radi touto cestou požiadali o podporu a nasmerovanie časti vašich 2% ako príspevku pre
činnosť nášho združenia pre rok 2019.
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Všetky potrebné informácie vrátane predvyplneného formulára potrebného na poukázanie 2% z daní
nájdete na našich internetových stránkach www.fotoklubpovazie.sk v sekcii 2%. V prípade potreby
kontaktovať naše združenie použite informácie uvedené na našich stránkach v sekcii Kontakt. Vopred
Vám ďakujeme za akúkoľvek podporu a pomoc ktorú si nesmierne vážime. Použitie týchto prostriedkov
bude ako tomu bolo aj po minulé roky maximálne efektívne v prospech odborného rastu členov nášho
združenia a taktiež občanov regiónu Považie v ktorom naše združenie úspešne pôsobí už desiatym
rokom.
S pozdravom a prianím pekného dňa
Mario Hrubý, Ing.
prezident o.z. Fotoklub POVAŽIE
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