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

COMUNICADO
N/Ref.ª 032022CAMPANHA

Seara, 27 de Abril de 2022

Caros associados e expositores no geral,
Como é do vosso conhecimento, o Boxer Club de Portugal lançou uma campanha de
solidariedade com angariação de fundos monetários para ajuda aos criadores e expositores que
escolhessem o nosso país face à atual crise vivida na Ucrânia.
Essa campanha, além dos 10% da receita que reverteria para os expositores que participassem no
nosso campeonato nacional realizado no passado dia 24 em Barcelos, desafiamos também os
expositores em contribuir com donativos no momento da inscrição.
Acontece que, embora tenham existido exemplares inscritos gratuitamente de acordo com esta
campanha, como nos competia, endereçamos o convite a estarem presente no Jantar Social a fim
de ser entregue o fundo conseguido, mas contra nossa vontade, o convite foi recusado em virtude
de planear mudar de país em breve.
Nesta situação, cumpre-nos informar, que quinze expositores não ficaram indiferentes a esta
situação e comparticiparam no momento de inscrever os seus exemplares com 131,20€ como
donativo por esta causa, aos quais acresceria ainda a percentagem das inscrições que, pelo
sucedido nos vimos impossibilitados de realizar a entregar conforme era nossa intenção e estava
mencionado na campanha.
Alheios a esta situação, informamos os expositores que gentilmente acederam ao nosso desafio e
se juntaram nesta campanha, que o valor correspondente à sua comparticipação ficará em crédito
em futuras inscrições se assim entenderem, ou pode ainda ser lhes restituído por transferência
bancária.
Agradecemos que nos informem individualmente a vossa decisão sobre o assunto de forma que
sejamos justos com todos como é nosso apanágio.
Resta-nos agradecer a boa vontade de todas aqueles que decidiram participar nesta campanha.
O nosso muito obrigado,
Com os melhores cumprimentos,
A direção.

w w w . b o x e r c l u b . p t

i n f o @ b o x e r c l u b . p t

Pág. 1 | 1

