Gåvobrev för medelinsamling
DONATOR
Namn: _________________________________________________________________
FO-nr/ Personbeteckning: ________________________________________________
Adress: ________________________________________________________________
Kontaktperson: _________________________________________________________
E-post: ________________________________________________________________
Telefonnummer:_________________________________________________________

DONATION
Med detta gåvobrev donerar jag/ vi
____________€ (siffror) _______________________ euro (bokstäver)

MOTTAGARE
Yrkeshögskolan Arcada Ab
FO-nr 2553871-2
Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors
Kontaktperson: Mia-Maja Wägar
Tel.: +358 (0) 50 404 4222 / +358 (0)294 282 804
E-post: mia-maja.wagar@arcada.fi

Konton:
Aktia FI17 4055 0012 6694 18 (HELSFIHH)
Nordea FI78 1596 3000 1111 97 (NDEAFIHH)
(Ifall donatorns namn inte är detsamma som kontoinnehavarens, vänligen märk det i
meddelandefältet).
Donationen betalas in på någotdera av Arcadas konton senast 31.12.2022.

DONATIONENS SYFTE
Donationens syfte är att stöda Yrkeshögskolan Arcada Ab att sköta sina uppgifter enligt 4 § i
yrkeshögskolelagen (932/2014). Donationen är avsedd till att bygga inkluderande, innovativa och
inspirerande inlärnings- och forskningsmiljöer på Yrkeshögskolan Arcada. Donationen
innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte.
Donationen riktas till framtida hälsoteknologiska lösningar
Donationen riktas till utvecklingen av digital vårdsimulering
Donationen riktas till cirkulär produktion och processutveckling
Donationen riktas till smarta och innovativa lärmiljöer
Donationen riktas till människan, robotik och AI

Möjlig specificering av användningsändamål (fylls i av Arcada): _________________________________________________

ÖVRIGA VILLKOR
Alla villkor för donationen fastställs i detta gåvobrev.
Donationen sker utan krav på motprestation. Donationen är inte förenad med några upplösande
villkor eller med villkor som binder användningen av yrkeshögskolans andra medel.
Yrkeshögskolan beslutar om användningen av donationen.
All information som gäller donationerna (donatorns namn, belopp, ändamål) är enligt 21 § i
yrkeshögskolelagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) offentlig.

Donatorn godkänner att namnet får publiceras i Arcadas kommunikation
Donatorn godkänner att donationens belopp och ändamål får publiceras i Arcadas
kommunikation.

_____________________________
Ort och datum
____________________________ _________________________________
Donators underskrift Donators namnförtydligande
_____________________________ _________________________________
Donationsmottagarens underskrift Donationsmottagarens namnförtydligande

Ifyllt gåvobrev signeras och returneras till:
Mia-Maja Wägar, Fundraisingmanager
Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
mia-maja.wagar@arcada.fi
+358 (0) 50 404 4222 / +358 (0)294 282 804
Yrkeshögskolan Arcadas penninginsamlingstillstånd RA/2020/168 är beviljat
av Polisstyrelsen 20.2.2020 och gäller i hela landet utom Åland under perioden
20.2.2020-31.12.2022. Yrkeshögskolan Arcada ansvarar för insamlingen.

Yrkeshögskolan Arcada
www.arcada.fi

