
www.lyoness-CFF.org

Miten minusta voi tulla
koulutuskummi? 

Liity koulutuskummiksi ja Child & Family Foundation 
yhdistyksen jäseneksi (kirjoita yhteystietosi 
vastauslomakkeeseen)

Lisää koulutuskummikohteiden lukumäärä ja valitse 
haluamasi maksuaikaväli

Allekirjoita vastauslomake ja toimita se Lyonessille
tämän jälkeen suorita maksu

Vinkki: 
Voit sopia pankkisi kanssa kuukausittaisesta/vuosittaisesta 
suoralaskutuksesta! Näin helppoa on ryhtyä koulutuskummiksi 
ja tukea aktiivisesti projekteja.

Kolme vaihetta tulla
koulutuskummiksi







Tärkeää: 
Ole hyvä ja syötä koodi 366 ja Lyoness jäsenumerosi 
maksuviitteenä (viestintä riville), 

OIkeudellinen huomautus: 
Voit irtisanoutua koulutuskummiudesta tai jäsenyydestä milloin 
tahansa ilman erillistä syytä.  Lähetä vain kirjallinen
ilmoitus osoitteeseen:

sponsorship@lyoness-CFF.org

PANKKIYHTEYS:

Lyoness Child & Family Foundation 
yhdistys tukee avun tarpeessa olevia lapsia, 
nuoria ja perheitä

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

Koulutuskummeilta tuleva raha käytetään 100 prosenttisesti, 
lyhentämättä hallinto- ja markkinointikustannuksia, projekteihin 
apua tarvitseville ihmisille.    Koulutuskummius ei ole sidottu 
yksittäisiin kohteisiin vaan se tarjoaa tukea useammalle koulutus- 
ja hyväntekeväisyysprojekteille maakohtaisesti. Koulutuskummit 
ovat vastuullisia ja luotettavia yhteistyöykumppaneita.  
Koulutuskummina saat säännöllisesti tietoa ja kerran vuodessa 
raportin jonka avulla pysyt ajan tasalla ja pystyt osallistumaan 
aktiivisesti eri projektien kehittämiseen Lyoness Child & Family 
Foundation yhdistyksen kautta.  

Miten koulutuksen
sponsorointi tullaan käyttämään?

Koulutuskummiksi ryhtyminen osoittaa, että tuntee huolta ja 
vastuullisuutta.  Sponsorointi on tärkeä keino tukea erilaisia 
hankkeita ja projekteja Lyoness Child & Family Foundation 
yhdistyksen kautta.  Koulutuskummius tarkoittaa uskoa 
paremmasta tulevaisuudesta tukea tarvitseville lapsille, 
nuorille ja perheille.  Jo 30 €: n lahjoituksella kuukaudessa 
tuet koulutuskummina säätiön pitkäkestoisia projekteja. 
Luonnollisesti on myös mahdollista osallistua kerralla useamman 
kuin yhden koulutusprojektin tukemiseen.  Meille sponsorina 
oleminen ei merkitse vain tärkeätä tukea sitä tarvitseville, vaan 
myös aktiivista säätiön puolestapuhujaa ja projektikumppania. 

Mikä on 
koulutuskummi?

Voit ilmoittautua koulutuskummiksi kahdella
eri tavalla: 

ONLINE

Omassa henkilökohtaisessa Lyoness Online O�  cessa osoitteessa
www.lyoness.com menuvalikon kohdassa 
"Minun Lyoness/koulutuskummius" tai

OFFLINE

Täytä vastauslomake ja lähetä se meille postitse, faksilla tai säh-
köposttilla.  Luonnollisesti voit toimittaa vastauslomakkeesi myös 
oman maasi toimistoon. 

Ilmoittautumisesi jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköposti, 
josta löydät myös kaiken tarpeellisen tiedon liittyen koulutuskum-
miuteen.  

Lisää koulutuskummikohteiden lukumäärä ja valitse 

Allekirjoita vastauslomake ja toimita se Lyonessille

Ole hyvä ja syötä koodi 366 ja Lyoness jäsenumerosi 



Postinumero*

Osoite (katu, talonnumero)*

Rouva/herra/yritys

Sukunimi*

Matkapuhelinnumero*

Sähköpostiosoite*

Lyoness jäsennumero (vapaaehtoinen)

(*merkityt kentät ovat pakollisia)

(rastita haluamasi maksuväli ja anna koulutuskummiuksien 
määrä) *merkityt kentät ovat pakollisia

Määrä
vähintään 1
koulutuskummius

Kiinteäsumma
30 € / kuukaudessa

Summa

Määrä
vähintään 1 
koulutuskummius

Kiinteäsumma
360 € / vuodessa

Summa

30 €

360 € 

Koulutuskummiuteni

Koulutuskummiuksien lukumäärä

Tuen kuukausittain*
 

Tuen vuosittaisella lahjoituksella*

Kyllä, haluan liittyä ilmaiseksi 
Child & Family Foundation-säätiöön!

Etunimi*

Paikkakunta*

Paikka, aika, allekirjoitus*
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Anna vastauskortti Lyoness
toimistoon tai lähetä se vaihtoehtoisesti osoitteeseen: 

Faksi: +43(0)316 70 77 17
Sähköposti:
sponsorship@lyoness-CFF.org

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

A
BS.:


