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Objectiu aconseguit!
De:

Societat Protectora d'Animals de Mataró CAAC - Cal Pilé (info@protectoramataro.org)

Para:

lalulin67@yahoo.es

Fecha: sábado, 22 de agosto de 2015 8:15 CEST

Patrocinadors per calendaris. Agost de 2015.

Visualitza-ho en el teu navegador

Us volem agrair la vostra ajuda
amb el finançament del
calendari 2016.
A hores d’ara ja tenim els 12 patrocinadors pels 12 mesos de l’any.
Ens manquen però, col·laboracions per acabar de fer front a les
despeses del calendari.

Voleu ajudar-nos col·laborant amb 15€ amb el
finançament del calendari?
Podeu fer l'ingrés a La Caixa.
Compte 2100/0662/03/0200093476
Concepte Col·laboració Calendari 2016
Indiqueu nom de l'empresa o negoci (o particular)
Tots els col·laboradors sortiran en un llistat al final del calendari prèvia nota
d’agraïment.

Moltes gràcies per ajudar-nos a ajudar-los!"
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Amb el calendari 2015 vàrem poder
fer front a part de les despeses
veterinàries dels animals dels refugis,
que cada dia augmenten degut al
creixent abandonament d’animals
vells o malalts.

El 2016 esperem poder treure també
prou recursos del calendari per poder
continuar atenent amb tota la dignitat
que es mereixen els animals de la
Protectora.

REFUGI DE CAL PILÉ. Ctra. NII, km 648,4 08301 · Mataró (BCN) T. 687 97 60 37
CAAC MATARÓ. C/ Galícia, s/n 08303 · Mataró (BCN) T. 93 756 22 69
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Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació del tot confidencial sotmesa a
secret professional, la divulgació de la qual queda prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest
missatge per error, li preguem que ens comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva
destrucció. Segons allò que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que figuren en
aquesta comunicació són incloses en un fitxer automatitzat propietat de la Societat Protectora d’Animals de
Mataró..Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podran dirigir-se en qualsevol moment
a aquesta entitat en el domicili ubicat a Ctra. NII Km 648,4 ,08301 de Mataró, Barcelona .
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