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Jak wspierać Klubu MUKS STILON?

poradnik

Zachęcamy  do  zapoznania  się  z  niniejszym  poradnikiem  opracowanym  dla
członków i sympatyków Klubu MUKS STILON. Znajdziesz w nim podstawowe informacje
o tym w jaki sposób możesz Ty oraz Twoi bliscy zaangażować się w rozwój Klubu co
sprawi, że będziemy mogli zapewnić zawodnikom lepsze warunki do rozwoju.

Klub MUKS STILON jako uczniowski klub sportowy nie może prowadzić działalności gospodarczej,
w związku z tym mamy dość ograniczone możliwości finansowe – nasza działalność opiera się
przede wszyskim na działalności społecznej członków, wolontariacie, otrzymanych darowiznach
oraz dotacjach w ramach konkursów zlecanych przez samorządy, Ministerstwo Sportu oraz przez
fundacje.

Jednym ze sposobów wsparcia finansowego Klubu jest dokonywanie darowizn na naszą rzecz
podczas  dokonywania  zakupów  przez  Internet.  Wystarczy  się  zarejestrować  w  serwisie
FaniMani.pl,  zainstalować  w przeglądarce  internetowej  dodatek  „Przypominajki”,  który będzie
przypominał  o  możliwości  dokonania  darowizny  z  zakupu  na  wybraną  organizację  -
https://fanimani.pl/instalacja-rozszerzenia/

W  smartfonie  również  można  zainstalować  aplikację  mobilną,  przez  którą  można  podczas
dokonywania zakupów aktywować darowiznę – należy wówczas rozpocząć proces zamówienia
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od aktywacji  darowizny w aplikacji,  z  której  zostaniemy przekierowani  do strony internetowej
wybranego sklepu.

Sklepy (obecnie ok.  1.600) oraz platforma Allegro.pl,  serwis Booking.com, które przystąpiły do
współpracy z FaniMani.pl przekazują kwoty stanowiące 0,5% – 5% wartości zamówień. 

Są to najczęściej drobne kwoty, ale dla nas ma to ogromną wartość! 

Szczególnie warto skorzystać z tej formy wsparcia, kiedy opłacamy przez Internet wycieczki,
noclegi, wartościowy sprzęt AGD, itp. - do Klubu może trafić nawet kilkadziesiąt złotych!

Zarejestruj się w serwisie FaniMani.pl korzystając z linku poniżej, abyśmy otrzymali dodatkowe 
5 zł za każdego nowego „wspierającego”:

 https://fanimani.pl/zaproszenie/37209/9d5a7b2bc64c4cc483a244fef4ab5a6a/

Więcej przydatnych informacji na stronie:

https://pomoc.fanimani.pl/

Osoby fizyczne mogą wpłacać darowizny na rzecz Klubu podając w tytule przelewu „Darowizna
na cele statutowe”, co umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania przy rozliczeniu rocznym w
deklaracjach PIT składanych do Urzędu Skarbowego.

Zachęcamy również  przedsiębiorców – podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach wg skali lub
podatkiem  liniowym  (z  wykluczeniem  ryczałtu)  oraz  przedsiębiorców  CIT  któzy  uzyskują
przychody inne niż te które płyną z zysków kapitałowych do wspierania Klubu. 

Zgodnie  z  obowiązującymi  od  niedawna przepisami  tzw.  „Nowego Ładu” w zakresie  tzw.  ulgi
sponsoringowej CSR istnieje możliwość odliczenia 100% poniesionych kosztów na działalność
sportową oraz dodatkowo obniżenia podstawy opodatkowania PIT o 50% kwoty poniesionych
kosztów.

Aby skorzystać z ulgi wystarczy dokonać wpłaty na rachunek Klubu podając w polu adresata dane
naszego Klubu oraz w tytule wskazać jeden z następujących celów:

• Realizacja programu szkolenia sportowego sekcji piłki nożnej;

• Realizacja programu szkolenia sportowego sekcji siatkówki plażowej;

• Pokrycie kosztów zakup sprzętu sportowego;

• Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych

• Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych;

• Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

• Sfinansowanie stypendiów sportowych;

• Sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
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Więcej informacji o uldze sponsoringowej:

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/polski-lad-ulga-na-sponsoring/
https://pitbot.pl/ulga-sponsoringowa-korzysci-dla-tych-ktorzy-wspieraja-sport-i-kulture-w-
polsce/

Firmy mogą ponadto zostać członkiem wspierającym/partnerem jeśli zadeklarują się wspierać
klub  finansowo w formie  składki  członkowskiej  (niestety,  brak jest  możliwości  ujęcia  składek
członkowskich w kosztach uzyskania przychodu), przekazując wsparcie rzeczowe lub świadcząc
usługi na naszą rzecz po podpisaniu stosowanej umowy partnerskiej. Możemy jednak informację
o  wspierających  nas  partnerach  zamieścić  na  stronie  internetowej  lub  na  materiałach
promujących nasz Klub, w trakcie organizowanych przez nas eventów.

Nasz numer rachunku bankowego:

19 8355 0009 0073 4253 2000 0001  (GBS Barlinek)

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące współpracy partnerskiej lub darowizn? 

➢ skontaktuj się z Sekretarzem Klubu – Marcin Kazimierczak, tel. 606 668 893

Sprawdź również informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej www.muks-stilon.pl 
oraz fanpage-u www.facebook.com/muks.stilon.gorzow/

Zachęcamy  do  promowania  działalności  Klubu  MUKS  STILON  poprzez  udostępnianie  wśród
znajomych wpisów zamieszczanych na naszym fanpage-u, komentowaniu wpisów, zachęcaniu
znajomych  posiadających  dzieci  poprzez  przekazanie  ulotek,  naklejeniu  „wlepki”  na  tyle
samochodu – materiały promocyjne dostępne są u Sekretarza Klubu.

Zamierzamy organizować festyny oraz turnieje popularyzujące kobiecą piłkę nożną. W organizacji
i przeprowadzeniuich konieczne będą do pomocy osób w formie wolontariatu tak, aby pokazać
profejsonalne  podejście  organizacyjne.  Zachęcamy  do  włączania  się  i  aktywności  społecznej
zarówno dzieci jak i rodziców.

Chętnie  przyjmiemy  pomoc  rodziców  w  działaniach  marketingowych  oraz  organizacyjnych,
zachęcamy do wstąpienia w poczet członków oraz aktywnego działania na rzecz Klubu.

Za każdą formę wsparcia działań Klubu będziemy wdzięczni!

Prezes MUKS STILON
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