Strelsko društvo Olimpija
Dolenjska cesta 11
1000 Ljubljana

www.sd-olimpija.si
GSM: +386 40 / 915-925 (tajništvo)

STRELSKO DRUŠTVO OLIMPIJA
Vabimo vas, da se udeležite tečajev športnega strelstva z zračnim orožjem. Tečaji potekajo
po vnaprej določenem urniku, za aktualen urnik spremljajte www.sd-olimpija.si Cena tečaja
športnega strelstva (vsakih 10 obiskov) je 25 €, v kar so vključeni izposoja orožja, strelivo in delo
strokovnega kadra. Znesek lahko poravnate z nakazilom na naš račun (banka, pošta, Klik...), primer
UPN naloga najdete spodaj. Koliko obiskov vam je še ostalo, lahko preverite pri trenerju pred vsakim
treningom.
Prosili bi vas, da ob vpisu izpolnite dva dokumenta
• PRIJAVNICO ZA VPIS V SD OLIMPIJA / PRIJAVA ZA VPIS V REGISTER TEKMOVALCEV in
ter ju na naslednjem treningu oddajte trenerju.
Ob tej priložnosti bi vas pozval, da društvu podarite 0,5 % svoje dohodnine. Takšna donacija vas
nič ne stane, saj bo pol odstotka vaše dohodnine sicer pristalo v proračunu. K sodelovanju povabite
še prijatelje, sorodnike in ostale! Navodila najdete na naslednji strani.
V primeru vprašanj:
Andraž Tekavčič (trener): 040/748-868 ali andraz.tekavcic@gmail.com

Hvala in veliko uspehov in zabave na tečaju športnega strelstva!
__________________________________________________________________________________
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Podarite 0,5 % dohodnine Strelskemu društvu Olimpija
Vsako leto lahko podarite 0,5 % svoje dohodnine nevladnim organizacijam. Takšna
donacija vas nič ne stane, saj bo pol odstotka vaše dohodnine sicer pristalo v proračunu.
Kako to storite? Načinov je več:
a) Izpolnite obrazec na spletni strani www.edavki.durs.si (potrebno je imeti spletni
certifikat; primerno bolj za tiste, ki preko tega portala že poslujejo);
b) Preko spletne strani www.dobrodelen.si. Sledite navodilom – spletno urejanje vam
ne bi smelo vzeti več kot 10 minut;
c) Izpolnite obrazec (priložen) in ga pošljite na Finančni urad:
Finančni urad Ljubljana
Davčna ulica 1
1000Ljubljana
lj.fu@gov.si
Potrebovali boste naslednje podatke:
STRELSKO DRUŠTVO OLIMPIJA
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 63698366

Zahtevek pošljete samo enkrat – veljal bo za vsako leto do preklica.
Strelsko društvo Olimpija pa bo z vašim prispevkom otrokom z nakupom nove opreme in
orožja omogočilo bolj kakovosten trening in višje rezultate.
Hvala!
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