BOXER CLUB DE PORTUAL
Rua Paradela da Seara, 668 – Seara
4990-755 Ponte de Lima
Fax: 258 023 519

COMUNICADO
N/Ref.ª 012022CAMPANHA

Seara, 14 de Março de 2022

Estimados sócios e expositores em geral,
O Boxer Clube de Portugal, não fica indiferente ao terrível conflito que neste momento ocorre
na Ucrânia.
A direção do Boxer Club de Portugal, une-se em apoio e decidiu ser solidária para com os
criadores e proprietários de boxers da Ucrânia que perderam todos os seus pertences e que
escolheram o nosso país para viver.
É o momento de todos nós demonstrarmos a união da nossa família boxerista!
Vamos contribuir para uma vida melhor e realizar uma campanha de angariação de fundos em
solidariedade que reverterá para os membros da nossa família boxeristas a viver esta
dramática situação.
Esta campanha abrange todos os migrantes refugiados que participem nos eventos
organizados pelo nosso clube, nos quais todas as taxas de inscrição serão gratuitas até ao final
do nosso mandato.
Contribuiremos ainda com 10% do valor total das inscrições na nossa festa do boxer, a 39ª
Monográfica Nacional.
Além desta nossa pequena colaboração e certos da solidariedade também dos nossos
associados, desafiamos todos os expositores a contribuir com uma pequena ajuda no momento
das inscrições para a 39ª Monográfica Nacional.
Existirá na ficha de inscrição um campo a preencher caso entendam para doarem um valor que
também ele reverterá para a causa.
Aos associados, o desafio é não usufruírem do valor do desconto de sócio e aos expositores no
geral, desafiamos a se unirem nesta nossa campanha e doem um pequeno valor no momento
da inscrição.
O valor obtido reverterá para todos os migrantes, refugiados presentes na nossa festa anual e
será entregue no decorrer do Jantar Social.
Quanto maior for o valor total das inscrições, maior será a nossa ajuda!
Participa!!! Sê Solidário.
Na certeza que não vão perder o momento de demonstrar o verdadeiro conceito da família,
juntos seremos mais fortes, esta campanha também é eficaz com a vossa colaboração.
A direção,
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