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Hírek, közlemények

minden siklórepülő támogatásáért add a SZJA 1%-ot

Képzés

Tisztelt pilóták!

Műszaki alkalmasság
REBISz
Üzembentartás
Díjak jegyzéke
Jogszabályi háttér
Légtér
Starthelyalap
Önkéntes Sportalap

Az Alapítvány egyre népszerűbb a támogatást kérők körében talán mert rászolgáltunk a bizalomra - viszont a befolyó
összeg csökkenni kezdett. Adj, hogy továbbra is
segíthessünk sok pilótát érintő képzések, találkozók,
versenyek finanszírozásában. Ne hagyd elveszni azt a pénzt,
amiről legalább kedved szerint dönthetsz. Jó helyen lesz, - nem nálunk - hanem
nálatok! A lényeg, az adózási lap megfelelő sorába írd be:
Sárkányrepülésért Alapítvány
19013907-1-13
!!! Az alapítvány székhelycím változása miatt
2017-től megváltozott az adószám utolsó két jegye !!!

Szolgáltatások

Köszönjük, Baráth Zoltán kurátor

Insurance

------------

Kapcsolat

A Sárkányrepülésért Alapítvány 2014-ben 220,000 Ft, 2015-ben 250,000 Ft, 2016ra pedig 200,000 Ft támogatást adott az XContest felületén rendezett MKK-ra.
Ha olyan szervezetet keresel támogatni adód 1% -ával, amely a siklóernyőzést,
a siklóernyősöket is támogatja, akkor ne keress tovább.

Hírlevél
WayBack

Az egész szezonban zajló MKK-t önkéntes felajánlásaikkal a SIRESZ tagjai
finanszírozzák, ezen kívül egyedül a Sárkányrepülésért Alapítvány járul hozzá,
hogy évről évre fenntarthassuk az egyik legsikeresebb hazai
siklóernyős/sárkányos versenyt.
Ezúton is köszönjük az immár harmadik éve kapott támogatásokat a
Sárkányrepülésért Alapítványnak !

Egyé

Keresés

FRISS OLDALAK

Közgyűlés
Éves rendes közgyűlés
2018.10.26.
2018-10-01
Tovább >>>

Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás
A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>

Köszönjük!
a SIRESZ csapata
<<< Előző kapcsolódó hír

Repülőorvosi vizsgálat
2018-05-07 17:35:03

Közgyűlés

SIRESZ
2017-12-18 00:57:05

2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01

Biztosítás
2017-12-14 23:41:37

Insurance

Tovább >>>

2017-12-10 22:10:00

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32
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A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>

Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>

CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>
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Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
Tovább >>>

Starthely támogatási
pályázat 2017
pályázati kiírás
2017-02-10
Tovább >>>

Sárkányrepülésért
alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>

SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
2016-12-13
Tovább >>>
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