
Cum pot efectua
o sponsorizare educațională? 

Deveniți sponsor educațional și membru special în Fundația 
Lyoness Child & Family Europe (menţionați numele și datele de 
contact în formularul de răspuns)

Speci� cați numărul de sponsorizări și bifați intervalul de plată

Semnați formularul de răspuns, trimiteți-l către Lyoness
 și efectuați plata

Sfat:
Pentru plata lunară, activați la banca la care aveți deschis contul o 
plată virament automată! Este atât de simplu să deveniți sponsor 
educațional și să susțineți în mod activ diversele proiecte de 
educație!  

Deveniți sponsor educațional
în trei pași







Important:
În câmpul ”Detalii plată”, vă rugăm să speci� cați 
codul 366 și ID-ul de membru Lyoness!

Notă:
Puteți încheia oricând sponsorizarea dumneavoastră sau statutul 
de membru, fără speci� carea motivului. În acest sens vă rugăm să 
ne trimiteți o noti� care scrisă la:

sponsorship@lyoness-CFF.org

DATE BANCARE:

Lyoness Europe AG
Banca Transilvania
Agenţia Aviaţiei
Nr. cont: RO11BTRL0050120C485631XX
SWIFT/BIC: BTRL RO22

Sponsorizarea educațională nu este oferită unui copil sau 
unei persoane, ci reprezintă sprijin � nanciar pentru proiectele 
desfăşurate la nivel național. 
Sponsorii sunt persoane responsabile și de încredere. În calitate 
de sponsor educațional veți primi în mod regulat informații 
actualizate și un raport anual care vă vor ține la curent cu 
dezvoltarea și progresul proiectelor susținute de Fundația 
Lyoness Child & Family Foundation. 

În ce scop va �  utilizată 
sponsorizarea dvs. educațională?

O sponsorizare educațională înseamnă implicare și 
responsabilitate. Pentru proiectele inițiate de Fundația Lyoness 
Child & Family Europe, sponsorii educaționali sunt cel mai 
important sprijin. A �  sponsor înseamnă a crede într-un viitor mai 
bun pentru copiii, adolescenții și familiile defavorizate. Cu doar 
129 lei/lună ne puteți sprijini în calitate de sponsor educațional, 
asigurând astfel continuitatea proiectelor pe termen lung. Există, 
desigur și posibilitatea de a încheia mai multe sponsorizări 
educaționale. Un sponsor reprezintă pentru noi atât un susţinător 
important, cât și un ambasador activ și un partener � del al 
proiectelor noastre.

Ce este
o sponsorizare educațională?

Puteți efectua sponsorizarea educațională
 în două modalități diferite:

ONLINE

Selectați în pro� lul personal pe Lyoness.com punctul din 
meniu ”Sponsorizările mele” și inserați numărul de sponsorizări 
educaționale pe care doriți să le efectuați.

OFFLINE

Completați formularul de răspuns a� at la sfârșitul acestui docu-
ment, trimiteți-l către noi prin poștă, fax sau e-mail. Bineînțeles că 
puteți depune formularul de răspuns și la biroul național Lyoness.

După înregistrare, veți primi pe e-mail o con� rmare care 
conţine toate informațiile relevante referitoare la sponsorizarea 
educațională. 



Cod poștal*

Adresa (Strada, nr.)*

Doamna/Domnul/Firma

Nume de familie*

Telefon mobil*

Adresa de e-mail*

ID membru Lyoness (opțional)

(vă rugăm să completați)  *Câmpuri obligatorii

(vă rugăm să bifați intervalul de plată și să speci� cați numărul 
sponsorizărilor) *Câmpuri obligatorii

Număr
Minim 1 sponsorizare 

Valoare � xă
129 lei/lună

Suma

Număr
Minim 1 sponsorizare 

Valoare � xă
1.548 lei/an

Suma

129 lei

1.548 lei

Sponsorizarea mea educațională

Numărul sponsorizărilor

Sprijin lunar prin
transfer din contul meu bancar curent*

Donez suma anuală integrală, prin transfer din contul meu 
bancar curent*

Da, doresc să devin în mod gratuit membru special în
Fundația Lyoness Child & Family Foundation!

Prenume*

Localitatea*

Localitatea, data, semnătura*
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Vă rugăm să predați formularul de răspuns la biroul național Lyoness 
sau puteți opta să îl trimiteți prin:

Fax: +43(0)316 70 77 17

 E-Mail: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

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

Exp.:


