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A Magyar Társasjátékos Egyesület célja elsődlegesen a színvonalas magyarországi társasjáték-kultúra
megteremtése, ezzel – határozott elképzelések megvalósítása révén – pozitívan hatni olyan társadalmi
kérdésekre is, mint például a közösségi szellem fejlesztése, a szocializáció, a gyermeknevelés. Az
egyesület fontosnak érzi a játék, mint személyiségfejlesztő és közösségépítő tényező társadalmi és
pedagógiai vonatkozásainak tudatosítását.
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Az egyesület célkitűzése a kor társadalmi igényeire reflektáló, alkotói tevékenység során fejlesztett új
játékok (“szerzői játékok”) népszerűsítése, és egy országos klubhálózat kiépítésével interaktív, csoportos
tevékenységeknek teret adó szakmailag minősített játékok megismertetése minél több családdal.
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TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méreteit csak annyiban
haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
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FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a
borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT és az ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel, és a
boríték ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírja!
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