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JOBB KÉSÕBB, MINT SOHA!

K É S Z Ü LÜ N K A Z I PA R Á G I
S P O RT TA L Á L KOZ Ó K FO LY TATÁ S Á R A

Az iparág sportvezetése elsõdleges
szempontnak tekinti munkatársaink egészségének védelmét, az
országos járványügyi elõírások betartását és meg akar felelni az iparági társaságok példa értékûen felelõsségteljes,
sokszor az országost meghaladó biztonsági elõírásainak, ajánlásainak is.
Ugyanakkor reméljük, hogy mire e
sorokat olvassátok, már a vírus 3. hullámának leszálló ágában leszünk, s jócskán elõre haladott lesz az oltási program
is, amik együttesen majd visszaigazolják a ma még esetleg optimistának tûnõ
terveink realitását, megfontoltságát.
A mai helyzetértékelésünk szerint az elsõ megrendezhetõ találkozó a tenisz lesz, a szokott idõben, augusztus elsõ felében. A többi sportágra
vonatkozóan – bár javában folynak az
egyeztetések – ma még nincsenek
konkrétumok, de arra lehet számítani,
hogy azon sportágak találkozói, amelyek szokás szerint a tenisz után, az év
második felében kerültek megrendezésre, a megszokott idõben kerülnek a
2021. évi Versenynaptárba. A többi, a
korábbi években az év elsõ felében
megrendezett
találkozóknak

viszont az idén új idõpontokat keresünk, így a második félévben nagyon
zsúfolt program várja majd a sportkedvelõket, amely minden bizonnyal – a teremsportokat érintõen – a novemberbe is bele fog nyúlni.
A vírusveszélytõl azonban nem
fogunk egyhamar és véglegesen
megszabadulni. Ennek tudatában a
Villamosenergia-ipari Sportbizottság és
a VITSPORT Alapítvány kuratóriuma
folyamatosan figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását, s kéri a találkozók rendezõit, hogy igyekezzenek a
találkozók elõkészítését úgy szervezni,
hogy a helyzet vártnál kedvezõtlenebb
alakulása esetén jelentõsebb anyagi
veszteség nélkül a találkozók lemondhatók, vagy késõbbre ütemezhetõk legyenek, illetve a találkozók programjának
összeállítása és a lebonyolítás során – a
sportág sajátosságait is figyelembe véve
– olyan intézkedéseket tegyenek,
amelyek leginkább szolgálják a fertõzésveszély minimalizálását.
Az elõzõek miatt sajnos – bár minden bizonnyal sokan várják már – a
2021. évi Versenynaptárt még nem
tudjuk közzétenni, de ígérjük, hogy

FONTOS VÁLTOZÁSOK A HONLAPON!
(Kivonat a 2020. okt. 15-i Hírlevélbõl)

Kedves Regisztráltak! Kedves Sporttársak!
Az iparági sporttalálkozókat tekintve ez az év nem volt eredményes, a koronavírus alaposan keresztülhúzta a terveinket. Jutott viszont idõnk arra, hogy egy adósságunkat törleszszük: a személyes adatok kezelésére vonatkozóan teljesítsük a „GDPR elõírások” néven
közismertté vált, megszigorodott adatkezelési követelményeket. Viszonylag sok személyes
adatot tartalmaz a vitsport.hu honlapunk, továbbá az iparági sporttalálkozókkal kapcsolatos honlapi hírek, tájékoztatók követésének megkönnyítésére kifejlesztett hírlevél szolgáltatásunk mûködtetése is igényli személyes adatok kezelését, ezért az egyik legbonyolultabb GDPR-feladat a honlapunkkal kapcsolatban merült fel. A probléma megoldása azt a
módosítást igényelte, hogy a jövõben a honlap teljes tartalmát csak a regisztrált,
illetve bejelentkezett látogatóink számára tesszük elérhetõvé, a bejelentkezés nélkül érdeklõdõk a honlapnak csak egy kisebb, személyes adatokat nem tartalmazó részét
ismerhetik meg. A bejelentkezéshez felhasználói név és jelszó szükséges, amit a regisztráció során lehet megadni. Arra kérünk tehát Titeket, hogy ismételjétek meg regisztrációtokat a módosított és kiegészített Regisztráció menüpontban annak érdekében,
hogy továbbra is nyomon tudjátok követni az iparági sporttalálkozókkal kapcsolatos eseményeket, tudnivalókat! ...
erre késedelem nélkül sor kerül, ha a vírushelyzet alakulásáról szóló hírek tartósnak ígérkezõen biztatóbbá válnak:
kérjük kísérjétek figyelemmel a vitsport.hu weboldalt! (Aki még nem
újította meg regisztrációját 2020.
okt. 15. óta – lásd keretes írásunkat –
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ne késlekedjen, ha hozzá akar férni a
sporttalálkozók híreihez, dokumentumaihoz!)
Villamosenergia-ipari
Sportbizottság,
VITSPORT Alapítvány
kuratóriuma

A Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány
nevében köszönetünket fejezzük ki a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért!
Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány
2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 803.3/8.

Adószámunk: 19148793-1-11

Tisztelt Kollégák, Adományozók!

A VITSPORT Alapítvány kéri
a villamosenergia-ipari sporttalálkozók iránt
elkötelezett iparági munkatársakat,
nyugdíjasokat és családtagjaikat, hogy az
SZJA-juk 1%-ával támogassák
sportmozgalmunk értékes hagyományának
megõrzését, folytatását!
A befolyó támogatásokat honlapunk,
a vitsport.hu mûködtetésére fordítjuk.

Adószámunk: 18475537-1-41
Köszönettel:
Villamosenergia-ipar a Sportért
Alapítvány Kuratóriuma

A Villamosenergia-ipari Nyugdíjas Alapítvány nevében
köszönetünket fejezzük ki a személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásáért. Ez az összeg 2019. évi bevallások
alapján 447.996,- Ft volt, amit a NAV az alapítványnak
2020-ban átutalt.
Köszönetet mondunk minden támogatónknak.
Ezekbõl az adományokból tudtuk biztosítani nyugdíjasaink szociális segélyezését, kegyeleti segélyezését.
Az alapítvány személyi jellegû (bér) juttatást senkinek nem
adott.
Fõ célunk a jövõben is a volt kollégák, a nyugdíjasaink és
hozzátartozóiknak szociális helyzetének javítása.
Ezért tisztelettel kérjük, hogy a jövõben is támogassák a volt
kollégákat az alapítványon keresztül adományokkal, a
SZJA 1 %-ának felajánlásával.
A rendelkezésnél a fenti adószámot használják.
Ismételten köszönjük támogatásukat az alapítvány kuratóriumának nevében.
Tatabánya, 2021. március 02.
Ácsi Péter sk.
Elnök

Fermann József sk.
Titkár

