Nie daj fiskusowi,
przekaż studentowi

Minął kolejny rok wspólnych działań. Dzięki Waszym i naszym wysiłkom
Akademicki Klub Turystyczny ma już 35 lat! W czasie tego roku udało nam się
osiągnąć wiele: jeżdżą z nami kolejne pokolenia studentów, nasza ukochana baza
w Łopience ciągle przyciąga kubkiem świeżej mięty i niepowtarzalną atmosferą, a
nasi członkowie realizują własne inicjatywy. Do tego udało nam się zorganizować
kolejny cykl spotkań z podróżnikami pt. „Opowieści z Gór” oraz jesteśmy na
półmetku szkolenia nowej kadry PTTK w ramach Kursu Aktywnej Turystyki.
Wszystkie te działania byłyby niemożliwe bez Waszego wsparcia, za które
serdecznie dziękujemy!
Jak zawsze początek nowego roku niesie ze sobą niemiłą powinność rozliczenia
się z fiskusem. Dlatego też chcielibyśmy Was gorąco zachęcić, abyście w tym
roku przekazali 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Akademickiego
Klubu Turystycznego i SBN Łopienka. Wasze wsparcie umożliwi nam jeszcze
lepsze funkcjonowanie i zakupienie nowego sprzętu, który posłuży Klubowiczom i
rzeszom turystów trafiających w gościnne progi Łopienki. Właśnie dzięki Wam
„turystyka” może pozostać żywym terminem, a nie archaiczną pozycją ze
słownika. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli z dumą i radością kontynuować
dobre tradycje, zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu, szkolić,
organizować wspólne wyjazdy, a także jak najlepiej dbać o każdego turystę,
który zawita pod łopienkowską wiatę.
Pozdrawiamy,
Zarząd Akademickiego Klubu Turystycznego
Filip, Jowita i Natalia

Akademicki Klub Turystyczny jest częścią Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, będącego Organizacją Pożytku Publicznego.
Oddział Międzyuczelniany regularnie wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków jako OPP,
w wyniku czego w tym roku pozytywnie przeszliśmy weryfikację. Nasze sprawozdania merytoryczne
i finansowe możesz zobaczyć na stronie bopp.pozytek.gov.pl.
Aby przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
należy wpisać jedynie jego numer KRS w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym,
czyli w naszym przypadku:

Numer KRS: 000 019 1794
np. PIT-37:

Przekazywaną kwotę obliczamy jako 1% wielkości podatku
(jednak nie mniej niż 5 zł), zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Mimo iż w formularzu PIT podawane są szczegółowe dane do kogo ma trafić 1% podatku, w celu
usprawnienia przekazania Waszych pieniędzy prosimy o poinformowanie Zarządu Oddziału o Waszej
darowiźnie. Najłatwiej to zrobić przesyłając maila na adres:
skarbnik@om.pttk.pl
podając następujące informacje:
1) Darczyńca:........................................................
2) Kwota 1%:.........................................................
3) OM lub jednostka* Oddziału, na rzecz której wpłacamy: AKT koło PTTK nr 16
4) Urząd Skarbowy, do którego została złożona deklaracja:...........................................
*koło, baza namiotowa, komisja itp.

Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania prosimy kierować je na adres: skarbnik@om.pttk.pl
Dziękujemy za pomoc!

