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Jak uzavřu 
Patronát na vzdělávání? 

Staňte se výjimečným členem spolku Lyoness Child & Family 
Foundation (uveďte jméno a kontaktní údaje na odpovědní 
obálku)

Uveďte počet patronátů a označte interval plateb

Podepište obálku s odpovědí, předejte ji Lyoness 
a převeďte platbu

Tip: 
Pro měsíční platby Vašeho patronátu si zařiďte ve Vaší bance trvalý 
příkaz! Takto jednoduše se stanete patronem pro vzdělávání 
a budete aktivně podporovat naše projekty.

Ve třech krocích 
patronem pro vzdělávání






Důležité:
Prosím, uveďte v účelu platby bezpodmínečně 
kód 366 a Vaše Lyoness členské ID!

Právní upozornění: 
Váš patronát je možné kdykoliv bez udání důvodu ukončit. 
Za tímto účelem zašlete, prosím, písemnou zprávu na: 

sponsorship@lyoness-CFF.org

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
(daňová uznatelnost darů je možná)

Lyoness Child & Family Foundation –
Spolek pro pomoc a podporu potřebným dětem, 
mládeži a rodinám.

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

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Lyoness Europe AG  
Č.S. a.s.  
Číslo účtu: 3500422
Kód banky: 0800
SWIFT/BIC: GIBACZPX  
IBAN: CZ35 0800 0000 0000 0350 0422

Patronát na vzdělávání není vázán na jedno dítě nebo jednu 
osobu, ale slouží jako dodatečná � nanční podpora pro naše 
vzdělávací a podpůrné projekty.
Patroni jsou lidé se zodpovědností a důvěrou. Jako patron na 
vzdělávání dostáváte pravidelně informace a jednou za rok 
zprávu, pomocí které můžete aktivně sledovat rozvoj a pokroky 
projektů podporovaných spolkem Lyoness Child & Family 
Foundation. 

Na co se Váš 
Patronát na vzdělávání použije?

Převzít Patronát na vzdělávání znamená projevit zájem a převzít 
zodpovědnost. Pro projekty realizované spolkem Lyoness Child 
& Family Foundation jsou patroni pro vzdělávání důležitou 
podporou. Být patronem znamená věřit v lepší budoucnost 
pro znevýhodněné děti, mládež a rodiny. Již s částkou 
CZK 960,- měsíčně podporujete spolek jako patron pro vzdělávání 
a zajišťujete tím projekty dlohodobě a trvale. Samozřejmě 
existuje možnost uzavřít více Patronátů na vzdělávání. Patron je 
pro nás velmi důležitý, protože věrně podporuje naše projekty a 
působí jako aktivní vyslanec spolku.

Co je 
Patronát na vzdělávání?

Patronát na vzdělávání můžete převzít dvěma různými způsoby:

ONLINE

Ve svém osobním pro� lu na Lyoness.com přejděte v menu na 
bod "Moje Patronáty" a zadejte požadovaný počet Patronátů na 
vzdělávání.

OFFLINE

Vyplňte jednoduše odpovědní obálku na konci tohoto � yeru a 
zašlete nám ji poštou, faxem nebo e-mailem. Samozřejmě můžete 
odpovědní obálku odevzdat také v Lyoness Member Service Vaší 
země.

Po Vašem přihlášení obdržíte potvrzení prostřednictvím e-mailu se 
všemi relevantními informacemi k tématu Patronát na vzdělávání. 



PSČ*

Adresa (ulice, číslo popisné)*

Pan/Paní/Firma

Příjmení*

Mobilní telefon*

E-mailová adresa*

Lyoness členské ID (nepovinnél)

(prosím vyplňte)  *povinná pole

(označte, prosím, nejprve interval platby a počet patronátů) 
*povinná pole

Počet
Minimálně 1 patronát

Fixní částka
CZK 960,– /měsíc

Částka

Počet
Minimálně 1 patronát

Fixní částka
CZK 11.520,– /rok

Částka

CZK 960,-

CZK 11.520,-

Můj Patronát na vzdělávání

Počet patronátů

Podporuji měsíčně prostřednictvím 
převodu z mého bankovního účtu*

Podporuji jednorázovou roční částkou prostřednictvím 
převodu z mého bankovního účtu*

Ano, chci se bezplatně stát výjimečným členem 
spolku Lyoness Child & Family Foundation!

Křestní jméno*

Město*

Místo, datum, podpis*
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Odpovědní obálku odevzdejte, prosím, v Lyoness Member Service 
Vaší země nebo ji zašlete některým z následujících způsobů:

Faxem: +43(0)316 70 77 17

E-mailem: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

Poštou:
Verein Lyoness Child & Family Foundation 
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

O
desílatel:


