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Zapraszamy do kontynuacji i współtworzenia między

Przypominamy również o możliwościach (ulgach

innymi 3 ogólnopolskich imprez muzycznych w roku

podatkowych), jakie daje darczyńcom przekazanie

2018.

takich środków pieniężnych na cele stowarzyszenia, a

Wsparcie finansowe dla naszych tegorocznych wydarzeń

mianowicie:

organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników

• Darowizny na rzecz stowarzyszenia mogą być

Kultury we współpracy z Publiczną Szkołą Muzyczną I

przekazywane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia

stopnia w Golubiu-Dobrzyniu pomaga zrealizować

2003 roku o działalności pożytku publicznego i

między innymi 3 duże wydarzenia, których możecie

wolontariacie. Art. 4 poz. 1 punkt 16 określa

Państwo stać się współtwórcami:

działalność w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr

1. IV Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy w Kowalewie

kultury i dziedzictwa narodowego.

Pomorskim

• Darczyńcy mogą przekazać na ten cel dowolne

2. III Konkurs fortepianowy Solo i w duecie

kwoty, odliczeniu podlega nie więcej niż 6 procent

3. III Festiwal Gitarowy na Zamku

dochodu darczyńcy za dany rok.

Dokładny opis wydarzeń wraz z materiałami

• W przypadku osób fizycznych pracujących na

promocyjnymi znajduje się na stronie stowarzyszenia:

umowy o pracę lub prowadzących działalność kwoty

www.milosnicy-kultury.pl

te są odliczane w PIT 36 lub PIT 37. Darowizny

Oferujemy możliwość umieszczenia w przestrzeni

zmniejszają podstawę naliczenia podatku.

scenicznej oraz około scenicznej banerów, rollupów,

• Darczyńcy prowadzący działalność jako osoby

stoisk firmowych, które będą miały na celu promocję

prawne mogą sobie odliczyć do 10 procent dochodu

Państwa wizerunku podczas tych wydarzeń. Państwa

darowizn przeznaczonych na takie cele.

logo i krótkie opisy również zostaną umieszczone na
materiałach promocyjnych, przygotowywanych na

Zapraszamy do współtworzenia kultury wysokiej w

potrzeby tych imprez.

naszym kraju.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wsparcie finansowe,

Prezes zarządu – Marcin Nowak

prosimy wpłaty kierować na rachunek bankowy

Wiceprezes zarządu- Krzysztof Sypek

Stowarzyszenia Miłośników Kultury:
32 2030 0045 1110 0000 0401 7560
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe.
Państwa wsparcie finansowe przeznaczone jest w całości
na potrzeby organizacyjne wydarzeń kulturalnych i nie
ma charakteru dochodowego.
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