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Vabimo vas, da naša prizadevanja podprete z mesečnimi donacijami in tako postanete
partner Društva Rdeči noski. Za zagotavljanje rednih programov in razvijanje novih
programov za bolne otroke, so posebno dobrodošli redni mesečni prispevki, saj nam
omogočajo dolgoročno planiranje programov, ki jih izvajamo v slovenskih bolnišnicah.
Če bi nas želeli podpirati kot mesečni donator, izpolnite spodnji obrazec z vašimi podatki
in nam ga pošljite v priloženi kuverti na naš naslov. Trajni nalog lahko kadarkoli prekinete z
obvestilom na naš naslov nasmeh@rdecinoski.org ali s klicem na 041 967 967.
HVALA!
Društvo Rdeči noski

15 €

POOBLASTILO ZA REDNI MESEČNI PRISPEVEK

je dovolj, da klovni
podarijo rdeč noskek
15 bolnim otrokom ob
dnevni viziti;

* SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA
Referenčna oznaka soglasja
(izpolni prejemnik Društvo Rdeči noski)

20 €

Ime in priimek:
Naslov:

je dovolj za meh
smeha, ki s hihitanjem
napolni dve bolniški
sobi;

Poštna št. in kraj:

30 €

Pooblaščam svojo banko, da iz mojega osebnega računa številka:
SI56
*SWIFT BIC koda:

je dovolj, da klovni
podarijo rdeče noske
30 bolnim otrokom ob
dnevni viziti;

(izpolni Društvo Rdeči noski)

Vsak zadnji delovni dan v mesecu nakaže Društvu Rdeči noski (SI83ZZZ55670725)
na poslovni račun IBAN : SI56610000008643823
mesečni prispevek

eurov.

50 €

Telefon:
E-mail:
Datum rojstva:
V

10 €

je dovolj za paket
smeha, ki s hihitanjem
napolni bolniško sobo;

PROSIMO, DA POOBLASTILO IZPOLNETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

.

.
, dne

.

zadošča za balon
smeha, ki razveseli ves
otroški oddelek;

Lastnoročni podpis:
S svojim podpisom pooblaščate, da Društvo Rdeči noski posreduje podatke vaši banki za obremenitev vašega računa v skladu s SEPA pravili. S splošnimi pogoji, ki veljajo za uveljavitev
SEPA pravil se lahko seznanite pri banki, ki vodi vaš račun. Morebitne spremembe ali ukinitve trajnikov urejate neposredno z nami vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro na telefonski
številki 041 967 967 ali po e-pošti na naslov nasmeh@rdecinoski.org. Kadarkoli lahko na omenjenih naslovih zahtevate tudi potrdilo o plačanih donacijah. S podpisom dovoljujete, da
Društvo Rdeči noski hrani, uporablja in obdeluje vaše osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP -1 ) in Uredbo GDPR, za namene komunikacije z vami, za
obveščanje o aktivnostih društva, pošiljanje vabil na dogodke, pridobivanje donacij za delovanje društva in sodelovanje v raziskavah. Navedene osebne podatke lahko društvo hrani in
obdeluje do vašega preklica.

