
www.lyoness-CFF.org

Kuidas saada
hariduslikuks sponsoriks? 

Saage hariduslikuks sponsoriks ja Lyoness Child & Family 
Foundation'i ühingu liikmeks (palun sisestage enda nimi ja 
kontaktinfo vastusekaardile)

Sisestage soovitud sponsorluste arv ja märgistage soovitud 
maksete-intervall

Allkirjastage vastusekaart, saatke see Lyoness'ile ja sooritage 
makse

Nõuanne:
Sõlmige igakuise sponsorluse tarbeks enda pangaga 
püsikorraldusleping. Hariduslikuks sponsoriks hakkamine on 
just nii lihtne! 

Hariduslikuks sponsoriks saamise
kolm sammu







Tähtis:
Märkige makse selgituseks kindlasti "366" ja enda liikme-ID.

Seadusandlik märkus:
Teil on võimalik enda sponsorlus või liikmelisus igal ajal lõpetada,
ilma et peaksite seda põhjendama. Selleks saatke kirjalik avaldus 
aadressile:

sponsorship@lyoness-CFF.org

PANGAANDMED:

Lyoness Child & Family Foundation –
Puudust kannatavaid lapsi, teismelisi ja 
perekondi toetav ühing

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

Hariduslik Sponsorlus ei ole seotud ühe kindla lapse või 
isikuga, sellega toetatakse rahaliselt erinevaid hariduslikke ja 
heategevuslikke projekte.
Sponsorid on vastutustundlikud ja enesekindlad isikud. 
Haridusliku sponsorina saate regulaarset teavet ja aastaaruande, 
nii saate Lyoness Child & Family Ühingu poolt toetatud projektide 
arengut ja edu jälgida. 

Mille jaoks kasutatakse minu
hariduslikku sponsorlust?

Hariduslikuks sponsoriks registreerumine tähendab oma panuse 
andmist ja vastutustunnet. Hariduslikud sponsorid on Lyoness 
Child & Family Ühingu projektide toetamisel kõige olulisemad. 
Sponsoriks olemine tähendab uskumist abi vajavate laste, 
noorukite ja perede paremasse tulevikku. Haridusliku sponsorina 
aitate ainuüksi igakuise 30€ panusega pikaajalisi ja jätkusuutlikke 
projekte läbi viia. Teie hariduslik sponsorlus pole muidugi piiratud. 
Meie jaoks ei ole sponsor ainult oluline toetusallikas, vaid ka 
aktiivne ühingu esindaja ja projektile pühendunud partner.

Mis on
hariduslik sponsorlus?

Hariduslikuks sponsoriks saamiseks on kaks võimalust:

VEEBIS

Liikuge Lyoness.com lehel oma isiklikule pro� ilile, valige menüüst 
"Minu hariduslik sponsorlus" ja sisestage soovitud sponsorluste 
arv.

KIRJALIKULT

Lihtsalt täitke selle voldiku lõpus olev vastusekaart ja edastage see 
meile posti, faksi või e-posti teel. Te saate enda vastusekaardi anda 
ka Lyoness'i kontori klienditeenindajale.

Peale registreerumist saate e-posti teel kinnituskirja, mis sisaldab
kogu vajalikku teavet haridusliku sponsorluse kohta. 



Aadress (Majanumber, Tänav)

Hr./Pr./Prl./Ettevõte

Perekonnanimi*

Mobiiltelefoni number

E-posti aadress *

Lyonessi liikme  ID (valikuline)

(Palun täitke)  *Kohustuslikud väljad

(Palun märkige Teie valikul eelnevalt makseintervall ja sisestage 
sponsorluste arv) *Kohustuslikud väljad

Hulk
Vähemalt 1 sponsorlus

Määratud summa
30€/kuus

Kokku

Hulk
Vähemalt 1 sponsorlus

Määratud summa
360€ aastas

Kokku

€30

  €360

Minu hariduslik sponsorlus

Sponsorluste arv

Soovin anda enda igakuise panuse:
ülekandega minu pangakontolt*

Soovin anda enda panuse aastase ülekandega oma pangakontolt*

Jah, soovin tasuta liituda ning saada Lyoness Child & Family 
Foundation Ühingu liikmeks!

Eesnimi*

Asukoht, kuupäev, allkiri*
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Palun andke enda vastusekaart Lyoness'i kontori klienditeenindajale 
või edastage eelistatud viisil:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-post: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

Postiaadress:
Lyoness Child & Family Foundation Association
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

Saatja:

Sihtnumber* Linn*


