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Komu: Marcel Slávik

Predmet: Ďakuje vám Wikimedia Foundation

Dobrý deň, Marcel,  

ďakujeme Vám za podporu Wikipedie a nadácie Wikimedia Foundation Vaším darom € 50.00. Váš príspevok udrží 
nezávislosť Wikipedie. Chceme vám povedať, prečo je Váš dar taký dôležitý.  

Wikipedia je globálny projekt. V nadácii Wikimedia Foundation sa inžinieri aj personál snažia, aby bola Vaša 
skúsenosť s Wikipediou užitočná a pútavá. Pracujeme na tom, aby bola Wikipedia prístupná pomocou akéhokoľvek 
internetového pripojenia na akomkoľvek zariadení bez ohľadu na to, kde ste. Staviame sa za budúcnosť otvoreného 
internetu a bojujeme za ochranu Vášho súkromia. Sme zanietení pre sprístupnenie bezplatných vedomostí každému 
na planéte. Sme malý tím s veľkým poslaním, takže na Vašom príspevku záleží.  

Každý deň robíte zásadné rozhodnutia na základe toho, čo si prečítate na internete. Wikipedia je užitočný zdroj, 
pretože ponúka bezplatné, neutrálne a nezaujaté informácie napísané ľuďmi z celého sveta.  

Wikipedia by nebola užitočná bez spoločného zanietenia našich čitateľov, našich redaktorov a darcov, ako ste Vy. 
Vaša podpora Wikipedii nám umožňuje zostať neutrálnymi, nezaujatými a úplne nezávislými. Viete, že sa na nás 
môžete spoľahnúť, pretože Wikipediu si nemožno kúpiť. Sme tu pre Vás a Vy ste tu pre nás.  

Darom zabezpečujete súhrn ľudských vedomostí teraz a pre budúce generácie.  

Ďakujeme za Vašu podporu Wikipedie. Dúfame, že budete aj naďalej stáť na strane vedomostí.  

S úctou 
Katherine Maher 
výkonná riaditeľka, Wikimedia Foundation  

Mnohí zamestnávatelia štedro podporia príspevky svojich zamestnancov: opýtajte sa svojho zamestnávateľa a zistite, 
či máte podnikový program darov.  

Pre Vaše záznamy: Váš dar číslo CNTCT-31844936 zo dňa 2019-04-18 bol € 50.00.  

Tento list môže slúžiť ako záznam o Vašom dare. Za tento príspevok nebol poskytnutý žiadny tovar ani služby, a to ani 
čiastočne. Poštu môžete posielať na adresu: Wikimedia Foundation, Inc., P.O. Box 98204, Washington, DC 20090-
8204, USA. Číslo daňového oslobodenia v USA: 20-0049703  

Ak nechcete dostávať žiadne e-maily o akejkoľvek finančnej zbierke od nadácie Wikimedia Foundation, môžete sa 
okamžite odhlásiť. Upozorňujeme, že v prípade budúcich darov Vám aj naďalej budeme posielať takéto potvrdenia o 
príjme.  


