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Kā es varu kļūt par
izglītības sponsoru? 

Kļūstiet par izglītības sponsoru un "Lyoness Child & Family 
Foundation" asociācijas dalībnieku (lūdzu, norādiet veidlapā 
savu vārdu un kontaktinformāciju)

Norādiet savu izvēlēto sponsorēšanu skaitu un maksāšanas 
intervālu.

Parakstiet un atdodiet veidlapu Lyoness, kā arī pabeidziet 
maksājuma procesu

Padoms:
Uzstādiet regulāro maksājumu savā bankā, lai veiktu ikmēneša 
sponsorēšanas maksājumus. Kļūt par izglītības projektu sponsoru 
ir patiešām vienkārši! 

Trīs soļi, lai kļūtu par
izglītības sponsoru







Svarīgi:
Maksājuma informācijā ievadiet kodu 366 un 
Jūsu Lyoness dalībnieka ID.

Dalības izbeigšana:
Jūs varat izbeigt savu sponsorēšanu vai dalību jebkurā laikā,
nenorādot iemeslu. Lai to paveiktu, lūdzu, atsūtiet rakstisku 
iesniegumu uz:

sponsorship@lyoness-CFF.org

BANKAS INFORMĀCIJA:

Lyoness Child & Family Foundation –
asociācija, kas atbalsta un palīdz grūtībās nonākušiem 
bērniem, pusaudžiem un ģimenēm

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

Izglītības sponsorēšana nav piesaistīta kādam konkrētam bērnam 
vai personai, bet kalpo kā � nansiālais atbalsts mūsu izglītības un 
labdarības projektiem.
Sponsori ir cilvēki, kam piemīt atbildība un pārliecība. Kā 
izglītības sponsors Jūs regulāri saņemsiet jaunāko informāciju un 
gada pārskatu, kas ļaus Jums sekot līdzi "Lyoness Child & Family 
Foundation" asociācijas projektu attīstībai un izpildei. 

Kā tiek izmantota mana 
izglītības sponsorēšana?

Pieteikšanās izglītības sponsorēšanai nozīmē rūpēšanos un 
atbildības uzņemšanos. Izglītības sponsori ir nozīmīgākais atbalsts 
"Lyoness Child & Family Foundation" asociācijas projektiem. Būt 
par sponsoru nozīmē ticēt labākai nākotnei nelaimē nonākušiem 
bērniem, pusaudžiem un ģimenēm. Tikai ar €30 mēnesī Jūs 
atbalstīsiet mūs kā izglītības sponsors un palīdzēsiet nodrošināt 
ilgtermiņa un ilgtspējīgus projektus. Protams, nepastāv tikai 
vienas izglītības sponsorēšanas ierobežojums. Sponsors ir ne tikai 
nozīmīga atbalsta sniedzējs, bet arī aktīvs asociācijas pārstāvis un 
uzticams projektu partneris.

Kas ir
izglītības sponsorēšana?

Pastāv divi veidi, kā kļūt par izglītības sponsoru:

TIEŠSAISTĒ

Dodieties uz savu pro� lu Lyoness.com, sadaļu "Manas izglītības 
sponsorēšanas" un ievadiet sponsorēšanu skaitu, kam vēlaties 
pieteikties.

AIZPILDOT VEIDLAPU

Vienkārši aizpildiet šī bukleta beigās atrodamo veidlapu un 
nosūtiet to pa pastu, faksu vai e-pastā. Jūs varat arī atdot aizpildīto 
veidlapu savā Lyoness apkalpošanas birojā.

Pēc pieteikuma iesniegšanas Jūs saņemsiet apstiprinājuma 
e-pastu ar visu Jums nepieciešamo informāciju par izglītības 
sponsorēšanu. 



Pilsēta*

Adrese (iela, mājas numurs)*

K-gs/K-dze/Uzņēmums

Uzvārds*

Mobilā tālruņa numurs*

E-pasta adrese*

Lyoness dalībnieka ID (pēc izvēles):

(lūdzu, aizpildiet)  *Obligātie lauki

(Lūdzu, atzīmējiet savu izvēlēto maksāšanas intervālu un 
norādiet sponsorēšanu skaitu) *Obligātie lauki

Skaits
Vismaz 1 sponsorēšana

Iestatītā summa
€30/mēnesī

Kopā

Skaits
Vismaz 1 sponsorēšana

Iestatītā summa
€360/gadā

Kopā

€30

  €360

Mana izglītības sponsorēšana

Sponsorēšanu skaits

Es vēlos sniegt atbalstu katru mēnesi 
viecot pārskaitījumu no mana bankas konta*

Es vēlos sniegt atbalstu, pārskaitot gada summu 
no mana bankas konta*

Jā, es vēlos bez maksas kļūt par
"Lyoness Child & Family Foundation" asociācijas dalībnieku!

Vārds*

Pasta indekss*

Vieta, datums, paraksts*
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Lūdzu, iesniedziet aizpildīto veidlapu savā Lyoness klientu 
apkalpošanas birojā vai nosūtiet to:

Fakss: +43(0)316 70 77 17

E-pasts:
sponsorship@lyoness-CFF.org

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

N
osūtītājs:


