NEDSATSYN.DK

EN FORENING FOR ALLE
Bliv medlem
eller støt foreningens arbejde med at:
Styrke sammenholdet i synsverdenen.
Arrangere konferencer.
Skabe et socialt netværk.
Informere om viden og teknologi.
Udbrede kendskabet til at leve med et nedsat syn

NEDSATSYN.DK
- VI SER DIG

Hvem er vi?
Nedsatsyn.dk er en forening baseret på frivillighed. Vi
støtter folk med nedsat syn, afholder arrangementer
og deler viden om bla. teknologi. Vi samarbejder med
fagfolk, forhandlere og andre foreninger. Vi vil udbrede
kendskabet til det at have og leve med et nedsat syn.
En forening for alle
Personer med nedsat syn, pårørende, fagfolk,
institutioner og/eller andre der har interesse i
nedsat syn, kan være en del af foreningen. Alle
kan være medlem eller støttemedlem af
Nedsatsyn.dk.
Medlemskab
Der er 4 typer medlemskab af Nedsatsyn.dk
Et medlemskab gælder for 1 år fra indmeldelsen
ALM. MEDLEM

HUSSTANDSMEDLEMSKAB

200 KR

300 KR

STØTTEMEDLEM

FIRMAMEDLEMSKAB

100 KR

500 KR

/årligt

/årligt

/årligt

/årligt

Medlemsfordele:
Alm.- og husstandsmedlemskab:
- Du deltager gratis eller til nedsat pris i foreningens arran
gementer. Ved husstandsmedlemskab gælder dette
hele husstanden
- Du vil modtage vores nyhedsbreve
- Du får stemmeret på den årlige generalforsamling
- Du får specielle medlems
tilbud
- Og meget mere!

www.NEDSATSYN.dk

Firmamedlemskab:
- Samme fordele som ovenfor,
men her kan op til 10 personer deltage i arrangementerne. Der er mulighed for at
få reklame på hjemmeside,
nyhedsbreve m.m
Støttemedlem:
- Alle kan være støttemedlem
- Du vil modtage vores nyhedsbreve
- Du støtter en god sag, når
du støtter Nedsatsyn.dk
- Du kan blive inviteret til og
deltage i vores arrangementer mod betaling

Læs meget mere på vores hjemmeside
Bliv medlem

Nyheder

Formål

Events

Hvem er vi

www.NEDSATSYN.dk

Facebook:
Nedsatsyn.dk

Mail:
nedsatsyn@gmail.com

Telefon:
23 36 67 98

Sponsorer

•
•
•
•
•

Udmåling af specialoptik
Optiske løsninger
Traditionelle lupper
Elektronisk forstørrelse
Svagsynsoptiker

Se mere end du
troede muligt

www.itech.dk

Synsforstærkende elektroniske briller
Bærbare elektroniske lupper
Forstørrende læseapparater
Daisy afspillere til lydbøger
Læsemaskiner

39627665 ● info@itech.dk
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Hjælpemidler til blinde
og svagsynede www.lvi.dk

