
   

 

   Önnek csak egy szám beírása, mellyel úgy támogathat egy                                            Önnek csak egy szám beírása, mellyel úgy támogathat egy 

      nemes célt, hogy az nem terheli meg a családi kasszát.   nemes célt, hogy az nem terheli meg a családi kasszát.  

                                                                                                                                                       

                                Tisztelt Adózó!                                                                                                                       Tisztelt Adózó! 

                                                                                                                                                                                     
 

   Segítségét szeretnénk kérni, hogy adója 1%-ának felajánlásával  Segítségét szeretnénk kérni, hogy adója 1%-ának felajánlásával 

támogassa alapítványunkat, a Mozgás Öröméért Alapítványt                                                       támogassa alapítványunkat, a Mozgás Öröméért Alapítványt   

                                                                                                                               

           (Adószám: 18846089-1-16 ),                                                                   (Adószám: 18846089-1-16)                                         
                                                                                                          
és ezáltal a világ 27 országában alkalmazott Giger MD terápia                                                    és ezáltal a világ 27 országában alkalmazott Giger MD terápia 

magyarországi bevezetését.                                                                                                        magyarországi bevezetését. 
 
Ez a svájci terápia új távlatokat nyit a neurológiai kórképek                                                      Ez a svájci terápia új távlatokat nyit a neurológiai kórképek 

rehabilitációjában, de javulást hoz a mozgásszervi betegségekben                                          rehabilitációjában, de javulást hoz a mozgásszervi betegségekben 

szenvedők állapotában is.                                                                                                              szenvedők állapotában is.  

                                                                                    
  A Giger MD, emelt végtagokkal, terápia háton fekve relaxált                                                       A Giger MD, emelt végtagokkal, terápia háton fekve relaxált   

 testhelyzetben folyik. Mind a négy végtag együtt mozog a kerékpározáshoz                              testhelyzetben folyik. Mind a négy végtag együtt mozog a kerékpározáshoz 

 hasonló harmonikus mozgással.                                                                                           hasonló harmonikus mozgással.                                     
 A ritmikus, dinamikus, ezredmásodpercre összehangolt mozgás javítja az                                 A ritmikus, dinamikus, ezredmásodpercre összehangolt mozgás javítja az  

 idegsejtek közötti kapcsolatokat, stimulálja a központi idegrendszer                                      idegsejtek közötti kapcsolatokat, stimulálja a központi idegrendszer 

 átszerveződését és az újratanulás szintjén hat.                                                                        átszerveződését és az újratanulás szintjén hat.    



   Honlapunkra, a www.mozgasoromeert.hu-ra kattintva már fél perc alatt                                  Honlapunkra, a www.mozgasoromeert.hu-ra kattintva már fél perc alatt  

 bepillantást nyerhet a terápiába, illetve bővebben tájékozódhat az                                                 bepillantást nyerhet a terápiába, illetve bővebben tájékozódhat az 

 Alapítványunk tevékenységéről.                                                                                                      Alapítványunk tevékenységéről. 

 
     Támogatását köszönjük a segítségre szoruló emberek nevében!                                                      Támogatását köszönjük a segítségre szoruló emberek nevében! 

          Hozzájárulásával segített a nem létezőt létezővé tenni!                                                            Hozzájárulásával segített a nem létezőt létezővé tenni! 

 

(Elegendő a mellékelt nyomtatványt az adóbevallásához csatolva  postai                                          (Elegendő a mellékelt nyomtatványt az adóbevallásához csatolva  postai                                  

 úton feladni a NAV-hoz.)                                                                                                                       úton feladni a NAV-hoz.)                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            
 A rendelkező nyilatkozatot csak ki kell töltenie személyes adataival,                                                   A rendelkező nyilatkozatot csak ki kell töltenie személyes adataival,  

  majd egy borítékba betenni,a borítékra nevét és adóazonosító számát                                                majd egy borítékba betenni, a borítékra nevét és adóazonosító számát  

 ráírni. Kérjük ne felejtse el a boríték lezárása után a boríték                                                          ráírni. Kérjük ne felejtse el a boríték lezárása után a boríték                                             

leragasztott fülét úgy aláírni, hogy aláírása a ragasztást keresztezze!                                             leragasztott fülét úgy aláírni, hogy aláírása a ragasztást keresztezze! 

Aláírása alá pedig az adószámát is aláírni.                                                                                         Aláírása alá pedig az adószámát is aláírni.                                              

 

                                   

                                     Boríték címzési minta                                                                                                                        Boríték címzési minta                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   NAV címe Jász-Nagykun-Szolnok Megyében:                                                                                    NAV címe Jász-Nagykun-Szolnok Megyében: 

 

    NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK                                              NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 

    MEGYEI ADÓ-ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA                                                                                     MEGYEI ADÓ-ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA   

 

                              5002 Szolnok, Pf.: 53                                                                                                                   5002  Szolnok, Pf.: 53              
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