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Výpis
z nadačního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 743

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel nadačního fondu:

12. června 2009
N 743 vedená u Městského soudu v Praze
ONE MORE DAY FOR CHILDREN, nadační fond
Beroun - Beroun - Město, K Dědu 1705, PSČ 26601
289 00 308
Nadační fond
- podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich rodičům, pěstounům a dospělým
nacházet efektivnější formy své existence ve všech oblastech života
- seznamování fyzických osob s takovým stupněm poznání, umožňujícím zdravý,
smysluplný život
- poskytování finanční a věcné pomoci fyzickým osobám na podporu jejich
vzdělávání a výživu a nacházení exektivnější formy existence ve všech oblastech
jak duševních, tak i oblastech fyzických
- poskytování finančních prostředků dětem v souvislosti s nemocemi
- organizování, podpora a pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a symposií
- podpora talentovaných jedinců v oblastech duchovních, vědy, vzdělávání,
tělovýchovy a sportu
- příprava, realizace či podíl na realizaci a podpora výchovně vzdělávacích
projektů, vztahujících se k výše uvedeným účelům a cílům

Správní rada:
předseda správní
rady:
JIŘÍ PERGL, dat. nar. 23. ledna 1973
K Dědu 1705, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Den vzniku funkce: 4. listopadu 2016
Den vzniku členství: 4. listopadu 2016
člen správní rady:
Mgr. TEREZA REŽNAROVÁ, dat. nar. 17. srpna 1990
Pivcova 945/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. června 2018
člen správní rady:

Počet členů:
Způsob jednání:

JAN BOLEK, dat. nar. 16. března 1989
Na křivině 1363/4, Michle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. června 2018
3
Jménem nadačního fondu jednají navenek ve všech věcech vždy dva členové
správní rady společně.

Revizor:
DAGMAR PERGLOVÁ, dat. nar. 30. listopadu 1945
U Židovského hřbitova 374, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Den vzniku funkce: 1. června 2018
Zakladatel:
JIŘÍ PERGL, dat. nar. 23. ledna 1973
K Dědu 1705, Beroun-Město, 266 01 Beroun
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oddíl N, vložka 743

Nadační kapitál:

50 000,- Kč
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