Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.

Tisztelt Tagtársak!
A koronavírus járvány okozta rendkívüli veszélyhelyzet megváltozott működést követel egyesületünk életében is.
Szüneteltetjük programjainkat, az ügyintézés telefonon történik, csak rendkívüli esetben lehetséges személyesen.
A legújabb könnyítések sem teszik lehetővé, hogy rendezvényeinket, programjainkat augusztus 15-ig megtartsuk.
A következő programjainkat látjuk ebben az évben megvalósíthatónak:
-

Őszi Kulturális nap – megtartását tervezzük szeptember 12-én.
Októberi makói gyógyfürdőzés – megtartását tervezzük október 13-án.
Októberi egészségügyi szűrővizsgálat – megtartását tervezzük. (Nem vírusteszt, hanem a hagyományos
szűrővizsgálat!) Október 28-án.
Decemberi évzáró ünnepség – megtartását tervezzük december 13-án.

- Őszi erdélyi kirándulás 2020. szeptember 5-9.
Kérjük, hogy aki már most eldöntötte, hogy semmilyen formában nem szeretne részt venni a kiránduláson, május 31ig jelezze felénk, telefonon, vagy e-mail-en.
Aki fenn tartja jelentkezését május 31-ig kérjük, fizesse be az előleget (25000 Ft). Természetesen, ha meghiúsul az út,
akkor a befizetett összeget visszaadjuk.
- Hajdúszoboszlói gyógyüdülés 2020. november 8-15.
Az Erzsébet program nyertes pályázói részére, akik a csoportos üdülést választották, lefoglaltuk a szállást a
hajdúszoboszlói Hőforrás Hotelben. A nyertes pályázóknak külön értesítést küldünk majd a foglalásról és egyéb
részletekről.
Aki még szeretne csatlakozni a novemberi gyógyüdüléshez május 31-ig, jelezze és kérjük fizesse be a 10000 Ft előleget.
Mivel az országban a lehetséges szállodai foglalások jellemzően az év végére torlódnak, így tudnunk kell, hogy hány
szobára van szükségünk. A május 31-ét követő jelentkezéseket már nem biztos, hogy eltudjuk fogadni.
Ha az üdülés a járványügyi szabályok miatt meghiúsul, új időpontot jelölünk ki. Az Erzsébet program nyertesei akkor
tudják foglalásukat érvényesíteni. A többi jelentkező, vagy elfogadja az új időpontot, vagy visszafizetjük az előleget.
Azok a tagtársak, akik jelentkeztek és befizették részvételi költségüket az elmaradt programokra - pécsi színházra,
ceglédi gyógyfürdőzésre, a balástyai kirándulásra, a kiskunmajsai gyógyfürdőzésre – amint lehetséges pótoljuk azokat.
Ha az új időpont valakinek nem felel meg akkor a befizetett összeget visszafizetjük, vagy más program költségére
beszámítjuk.

Tisztelt Tagtársak!
Az előző évekhez hasonlóan most is kérjük Tagjainkat, családtagjaikat, akik fizetnek személyi jövedelemadót,
rendelkezzenek adójuk 1 %-ról egyesületünk javára. Adószámunk: 18343438-1-03
Akik egyéb módon is szeretnék támogatni egyesületünket, megtehetik banki befizetéssel, vagy utalással.
Számlaszámunk: 51700083-11074836 Takarékbank. A közlemény rovatba kérjük ezt írja: „ADOMÁNY”
Cégek, vállalkozások – adományozási szerződéssel történő - befizetését követően adóigazolást állítunk ki, amely a
törvényi előírásoknak megfelelő kedvezményekre jogosít.
Kérjük, figyeljék a hiteles híradásokat és a veszélyhelyzettel kapcsolatos mindenkori Kormányrendeleteknek
megfelelően járjanak el.
Egyesületünk friss információit honlapunkon – www.mmemelykut.hu -, Facebook oldalunkon
facebook.com/mmemelykut - és a Csorba-ház kapuján lévő hirdetőtáblán olvashatják.
Mindenkinek jó egészséget, kitartást kívánunk!
Vigyázzunk magukra! Vigyázzunk egymásra!
Mélykút, 2020. április 30.
Tisztelettel az egyesület elnöksége nevében: Rasztik Tibor

