VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA
Vyhlašovatel a správce sbírky: Spolek Mariánský z.s. IČ 08056196
Účel sbírky: Realizace a stavba votivního sloupu Panny Marie v Mariánských Lázních
Cílová částka sbírky: 2.500.000,-- Kč (slovy dva-miliony-pět-set-tisíc-korun-českých)
Datum zahájení sbírky: 15. 10. 2021
Datum ukončení sbírky: sbírka bude ukončena dosažením cílové částky, v případě
nedosažení cílové částky dnem 31. 12. 2025
Forma sbírky: bezhotovostní převod na účet, vklad hotovosti na účet

č.ú. 299584150 /0300,
IBAN CZ89 0300 0000 0002 99584150
PREAMBULE
Votivní sloup Panny Marie bude symbolem jednoty, porozumění, sounáležitosti
občanů města, rodáků, návštěvníků, sympatizantů, partnerů, partnerských měst atd.
Vyjádřením společné víry v budoucnost tohoto města. Nechť je symbolem
sjednocujícím, symbolem prostým od zloby, zášti a nevole. Spolek hraje pouze a jenom
roli realizátora.
POVINNOSTI – ZÁVAZKY VYHLAŠOVATELE:
 Finanční prostředky shromážděné sbírkou budou použity výhradně v souladu
s účelem sbírky
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 Vyhlašovatel není oprávněn použít shromážděné finanční prostředky k jiným
investicím, finančním operacím, ve prospěch spolku samotného, jeho činnosti,
nebo jeho členů
 Vyhlašovatel se zavazuje, že v případě kdy nebude shromážděn dostatek
finančních prostředků a to nejpozději do 31. 12. 2025, budou přispěvatelům
jejich finanční prostředky (po odečtení nákladů správy finančních prostředků,
bankovních poplatků apod.) převedeny zpět na účet přispěvatele nejpozději do
60 kalendářních dnů od ukončení sbírky.
 Vyhlašovatel se zavazuje, že všechny prostředky budou výhradně vedeny na
účtu vyhlašovatele.
 Vyhlašovatel se zavazuje vést řádnou účetní evidenci
 Vyhlašovatel se zavazuje k informování veřejnosti o stavu sbírky – na
www.mariansky.eu , nebo ve Zpravodaji města, a to nejméně dvakrát ročně.
 Vyhlašovatel má právo odmítnout finanční dar bez udání důvodu.
Práva přispěvatele – donátora:
 V případě právnické osoby nebo OSVČ uzavření řádné smlouvy o sponzorském
daru
 Právo na vrácení finančního příspěvku v případě nedosažené cílové částky,
nebo po datu 31. 12. 2025
 Přispěvatel nemá právo žádat vrácení finančního daru před ukončením sbírky.
 Každý z přispěvatelů / donátorů bude zapsán do čestné listiny dárců, která
bude uložena v základech sloupu.
 V archivu městského muzea bude uložena Kniha dárců děkovného sloupu
Panny Marie, s uvedením jejich celého jména a aktuální adresy
 Přispěvatel má právo zveřejnění svého jména odmítnout
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