MPK 2022/001 körlevél

Kedves Magyar Pumi Klub tag barátunk !

Néhány kérdésben szeretnénk tájékoztatni, illetve segítségeteket kérni!

1. Egyesületünk életében fontos lépést sikerült elérni, a legutóbbi Közgyűlés által megszavazott
Alapszabály módosítást elfogadta a Fővárosi Törvényszék.
Ebből adódóan például nem kell a jövőben alkalmanként 60-70 ezer (!) forintért ajánlott levélben
összehívni a Közgyűlést. Az e-mail értesítéshez szükségünk van egy nyilatkozatra, mely kitöltve, aláírva,
szkennelt formában elküldve is érvényes. Kérjük, a mellékelt nyomtatványt mihamarabb juttassátok
vissza az office@pumiklub.eu címre!
2. El kell végeznünk a tagrevíziót, mivel elvárás a felügyeleti szervek részéről is, hogy naprakész
adatokkal rendelkezzünk a tagságról, illetve az állományról. Ehhez kérjük, hogy aki még nem rendezte
a 2022 éves tagságát, az lehetőség szerint ezt tegye meg mielőbb, hiszen a tagságból eredő
kedvezmények csak érvényes tagsággal vehetők igénybe.
Tagdíjunk továbbra is 6.000Ft maradt, a MEOESZ Szövetségi Kártya ára 4.000Ft-ra emelkedett, aki ezt
igényli, kérjük, vegye figyelembe.
FONTOS ! MINDEN befizetésnél kérjük egyértelműsíteni a közleményben a benne foglalt összeg
rendeltetését, és ha más számlájáról jön, a tag nevét.
Amennyiben valamely okból – amely reméljük nem áll fenn – nem áll szándékában a tagságot
meghosszabbítani, kérjük, a mellékelt nyomtatványon ezt tudatni velünk, így szintén elkerülhetjük a
hosszas ajánlott levél küldözgetést. Kérjük, a mellékelt nyomtatványt mihamarabb visszaküldését az
office@pumiklub.eu címre !
https://pumiklub.eu/hu/a-mpk/tagsag

3. Nagy örömünkre szolgált, hogy a múlt évben majdnem megduplázódott az szja 1% utalások
mennyisége. Ez nagyon nagy segítség, amit ezúton is nagyon köszönünk mindenkinek. A
támogatásoknak és nyert pályázatoknak köszönhetően továbbra sem emeltük a törzskönyvezés és
egyéb szolgáltatások árát.
Kérjük, ebben az évben (is) az 1 % megjelölésénél a Magyar Pumi Klub támogatását!
Figyelem ! Adószámunk megváltozott: 18242454-1-13
https://pumiklub.eu/hu/aktualis/ado-1-szazalek
4. Közeledik évnyitó rendezvényünk, mely a már bevált dupla CAC kiállítás lesz, párhuzamosan,
két bíróval. A kiállítás után a nevezett kutyák tulajdonosai vendégeink egy ebédre, erről hamarosan
kiadunk az esemény honlapján bővebb információt, ahogy pontosítottunk a Nyerges Hotel vezetésével.
Még lehet nevezni, mindenkit szeretettel várunk, hiszen a Ti jelenlétetek emeli a rendezvény rangját,
minél nagyobb és színesebb a megjelent társaság!
https://pumiklub.eu/hu/aktualis/evadnyito-kiallitas
Készülünk már a Szentendrei Skanzenban rendezendő Bogáncs Napjára, majd a nyári
Nemzetközi Pumi Találkozóra, és sok más eseményre.
https://pumiklub.eu/hu/rendezvenyek
5. Azok számára, akik a facebookon jelen vannak: van egy privát csoportunk, ahol a közérdekű
információkat tesszük közzé, illetve mód van csak a tagok számára egymás közti kommunikációra,
esetleges nem széles nyilvánosság elé tartozó kérdések megbeszélésére.
A belépéshez jelölj be engem: https://www.facebook.com/arkosi.jozsef , és írj, hogy fel tudjalak venni
a csoportba.
6. A legújabb nyertes pályázatunk lehetővé teszi újra egy színvonalas évkönyv megjelentetését,
melyet egyben Kennel katalógusnak is szánunk, hamarosan jelentkezünk ez ügyben a MPK tag
kennelek tulajdonosainál a – természetesen ingyenes – megjelenés részleteivel kapcsolatban.

Mindenkinek nagyon sikeres évet-évadot kívánunk, találkozunk rendezvényeinken!
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