TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M + M BRATISLAVA
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v Bratislave dňa: 11.12.2019

Vážení členovia klubu, rodičia, priatelia a priaznivci tanečného športu,
blíži sa opäť nový rok a s ním príležitosť poskytnúť finančnú podporu prostredníctvom
poukázania 2 % alebo 3% zo zaplatených daní za rok 2019. Sme Vám nesmierne vďační
za príspevky z poukázaných daní za rok 2018, vďaka ktorým sme mohli úspešne
a profesionálne vykonávať činnosti v oblasti tanečného športu. Vaša podpora priniesla nové
úspechy našich tanečníkov, nakoľko nás prvý krát úspešne reprezentovali na Majstrovstvách
Slovenska v plesových choreografiách naši juniori a umiestnili sa na vynikajúcom treťom
mieste. Zároveň mal svoju premiéru na tejto súťaží aj náš seniorský tím, ktorý nás taktiež
úspešne reprezentoval v novembri toho roku na Európskom pohári kreatívnych choreografií.
K týmto úspechom dopĺňame, že sa členovia nášho klubu finálovým umiestnením na
Majstrovstvách Slovenska zaradili do reprezentácie v štandardných tancoch v kategórií
mládež a rovnako aj do 21 rokov.
Vďaka Vaším príspevkom vytvárame vhodnejšie podmienky pre skvalitnenie
tréningovej prípravy našich zverencov, čo prispieva k reprezentácii nielen nášho klubu
v oblasti tanečného športu, ale i Slovenska ako krajiny na medzinárodnej pôde. V roku 2019
naše tanečné páry bodovali vo svetovom medzinárodnom rebríčku a získali medailové
umiestnenia v rámci súťaží v štandardných i latinskoamerických tancoch vo vekovej kategórií
mládež.
Našou ambíciou je vychovávať aj naďalej množstvo kvalitných športovcov, podporovať
ich rozvoj prostredníctvom absolvovania športovo-tanečných sústredení nielen doma, ale
i v zahraničí. Na to, aby sme mohli rozvíjať ich talent, potrebujeme opäť Vašu priazeň. Preto
sa na Vás obraciame s prosbou podporiť nás i tento rok a venovať nám 2 % alebo 3% zo
zaplatených daní za rok 2019.
Vami poskytnuté finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie a skvalitnenie
športovej činnosti mladých športových talentov. Našou ambíciou je rovnako prezentovať klub
a slovenský tanečný šport na medzinárodných súťažiach. Náš klub sa ako jeden
zo spoluorganizátorov podieľa na zabezpečení jednej z najúspešnejších medzinárodných
tanečných súťaží Bratislava Open – SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP, ktorej rekordná
návštevnosť dosiahla po uplynulé ročníky takmer 800 tanečných párov z celého sveta. Na
tejto súťaží štartujú TOP tanečné páry, ktorí aktuálne bodujú v najvyššom rankingu svetového
rebríčka WDSF v prvej desiatke. Svojou prítomnosťou nás niekoľko krát poctili aj aktuálni
majstri sveta.
Členmi občianskeho združenia – Tanečno-športový klub M + M Bratislava pri ZŠ
Ostredková, zaregistrované notárskou komorou SR – sú najmä deti a mládež, ktorí sa
cieľavedome venujú tanečnému športu. Podľa schválených stanov naše občianske združenie
napomáha športovej príprave a športovaniu všetkým vekovým skupinám. Aktuálne máme
aktívnych členov v detských, juniorských, mládežníckych a seniorských kategóriách.
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Zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ:
– potrebujú potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení daní a vyhlásenie.
Ostatní (FO a PO):
– na konci daňového priznania do príslušnej tabuľky vyplnia údaje organizácie, ktorej chcú
venovať 2 % alebo 3%.

Identifikačné údaje
Názov klubu:
Sídlo:
Tréningové priestory:
Právna forma:

TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M + M BRATISLAVA
pri ZŠ Ostredková
Ostredková 14, 821 02 Bratislava 2
ZŠ Ostredková 14, Bratislava
Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
IČO: 31785131
DIČ: SK 2021441455

V notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa
5.12.2019 (piateho decembra dvetisícdevätnásť),
pod spisovou značkou NCRpo 10250/2019.
JUDr. Stanislav Bauer – notár.
Ďalšie informácie o klube ako aj o jeho aktivitách nájdete na: www.tskmm.sk.
Možnosti reklamy sponzorskej organizácie
•
•
•
•

prezentácia loga organizácie na webovej stránke a facebookovom profile nášho klubu,
prezentácia loga na športovom podujatí Bratislava Open – Slovak Open Championship
2020, a akciách , ktoré bude realizovať klub.
možnosť exhibičných vystúpení na prezentačných akciách organizácie,
prezentácia organizácie v priestoroch tanečného klubu TŠK M+M Bratislava pri ZŠ
Ostredková

Za pochopenie a za Vašu nezištnú pomoc Vám vopred ďakujeme.
Tešíme sa na osobné stretnutia a želáme Vám úspešný, zdravý a tanečný Nový rok 2020.

S pozdravom
Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava
pri ZŠ Ostredková
Milan Špánik, predseda
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