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Как мога да поема
образователно попечителство? 

Станете образователен попечител и специален член в 
сдружение Lyoness Child & Family Foundation 
(задайте име и данни за контакт в анкетната карта)

Задайте брой на попечителствата и отбележете интервал на 
заплащане

Подпишете анкетната карта, изпратете към Лайонес
и извършете плащането

Съвет:
При месечно плащане на попечителството, моля наредете 
директен дебит при Вашата банка! Така лесно можете да 
станете образователен попечител и активен участник в 
проекти във Вашата държава. 

Три стъпки до 
образователен попечител







Важно:
Моля, задавайте при основание за плащане 
винаги код 366 и Вашия членски ID-номер!

Правен съвет:
Вашето попечителство или членство може да бъде прекратено 
по всяко време без необходимост от посочване 
на причини. Моля, изпратете писмен отказ на 

sponsorship@lyoness-CFF.org

БАНКОВИ ДАННИ: 

Lyoness Child & Family Foundation –
Сдружение за подкрепа и насърчаване на деца, 
младежи и семейства в нужда

Bank Austria Creditanstalt
SWIFT/BIC: BKAUATWW
IBAN: AT40 1200 0516 0770 6211

Образователното попечителство не е обвързано с конкретно 
дете или лица, а представлява допълнителна финансова 
подкрепа за образователни и помощни проекти.
Попечителите са отговорни хора, на които може да се има 
доверие.  Като попечител Вие редовно ще получавате 
информация, както и годишен доклад, с чиято помощ ще 
можете да проследявате активно развитието и напредъка на 
проектите на сдружение Lyoness Child & Family Foundation. 

За какво се използва Вашето
образователно попечителство?

Да поемете образователно попечителство означава да бъдете 
съпричастни и да поемете отговорност. За ръководените от 
сдружение Lyoness Child & Family Foundation проекти 
образователните попечителства са важна подкрепа.  Да бъдете 
попечител означава да вярвате в по-добро бъдеще за деца, 
младежи и семейства в неравностойно положение. Само с 
BGN 60,- месечно Вие подкрепяте сдружението като 
образователен попечител и подсигурявате дългосрочни и 
постоянни проекти.  Разбира се, има възможност за сключване 
на няколко образователни попечителства. Попечителят за 
нас е не само важна подкрепа, но и активен посланик на 
сдружението и верен спътник в нашите проекти. 

Какво представлява
образователното попечителство? 

Вие можете да сключите образователно попечителство по два
различни начина: 

ОНЛАЙН

Изберете във Вашия личен профил на Lyoness.com точка от 
меню „Mоите образователни попечителства“ и въведете броя 
на желаните образователни попечителства.

ОФЛАЙН

Моля, попълнете анкетната карта в края на този документ и я 
изпратете по пощата, по факс или имейл. Разбира се, можете 
да предадете анкетната карта и в Лайонес Member Service във 
Вашата държава.

След Вашата регистрация ще получите незабавно 
потвърждение чрез имейл с всякаква необходима 
информация на тема образователно попечителство.   



ПК*

Адрес (улица, номер) *

Госпожа/ Господин/ Фирма

Фамилия*

Мобилен телефон*

Имейл адрес*

Лайонес членски ID-номер (опционално)

(моля попълнете) *задължителни полета

(моля отбележете интервал на заплащане предварително и 
попълнете броя на попечителствата) *задължителни полета

Брой
минимум 1 
попечителство

Фиксирана сума
BGN 60,– месечно

Сума

Брой
минимум 1 
попечителство

Фиксирана сума 
BGN 720,- / годишно

Сума

BGN 60,–

  BGN 720,– 

Моето образователно 
попечителство

 Брой попечителства

Аз ще подкрепям месечно чрез
превод от моята банкова сметка*

Аз ще подкрепям с годишна вноска чрез 
превод от моята банкова сметка*

Да, искам да стана безплатно специален член 
в сдружение Lyoness Child & Family Foundation!

Име*

Град*

Място, Дата, Подпис*
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Моля предайте анкетната карта в Лайонес Member Service във 
Вашата държава или я изпратете по избор на:

Факс: +43(0)316 70 77 17

E-Mail: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

Поща:
Сдружение Lyoness Child & Family Foundation 
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA


