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V čem akce spočívá: 
životodárných tekutin. Akce se může účastnit kdokoliv, kdo se 
ke konkrétnímu SDH a splňuje podmínky pro dárcovství
(https://www.nemlib.cz/darovani
 

Výhody dárcovství:
 Laboratorní kontrola zdravotního stavu + zjištění krevní skupiny
 Pracovní / studentské
 Oceňování za časté dárcovství (medaile J. Jánského, zlaté kříže
 Možnost odečtu ze základu daně až 15 %
 …další výhody lze přečíst z
 

Vyhodnocení akce:
 

 První dvě SDH s největším počtem 
 

 První dvě SDH s největším počtem 
 

 Každý zapojený do akce dostane pamětní odznak
 

 

KDY: květen až červenec objednávka 
 

KDE: Transfuzní oddělení - budova T
 

Co vědět: Pro zapojení do akce je nutn
průkazky dárce, včetně SDH ke kterému se hlásíte
případnou propagaci akce.  
Můžete se účastnit v hasičské unif
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Vás vyzývá k akci 

 

čem akce spočívá: Jedná se o bezpříspěvkové dárcovství
Akce se může účastnit kdokoliv, kdo se odkáže

a splňuje podmínky pro dárcovství. 
https://www.nemlib.cz/darovani-krve/)  

Výhody dárcovství:  
kontrola zdravotního stavu + zjištění krevní skupiny

studentské volno na den odběru 
Oceňování za časté dárcovství (medaile J. Jánského, zlaté kříže

základu daně až 15 % 
výhody lze přečíst z webu (odkaz) 

Vyhodnocení akce:  

největším počtem dárců budou oceněni. 

největším počtem prvodárců, budou rovněž

Každý zapojený do akce dostane pamětní odznak + drobnou cenu

objednávka na čísle transfúzní stanice +420 800 100

budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15

Pro zapojení do akce je nutné zaslat na osh.lbc@volny.cz
SDH ke kterému se hlásíte. Možné zaslat i foto pro 

hasičské uniformě, PS II, či hasičském triku. 

 

 

rcovství 
odkáže  

kontrola zdravotního stavu + zjištění krevní skupiny 

Oceňování za časté dárcovství (medaile J. Jánského, zlaté kříže) 

 

budou rovněž ocenění. 

+ drobnou cenu 

+420 800 100 091 

Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 

osh.lbc@volny.cz kopii 
Možné zaslat i foto pro 


