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Kako postanem
sponzor za izobraževanje? 

Postanite sponzor za izobraževanje in član sklada Lyoness Child 
& Family Foundation Association (prosimo navedite svoje ime in 
kontaktne podatke na obrazcu).

Vnesite število sponzorstev in označite poljubni plačilni interval.

Podpišite se in pošljite obrazec na Lyoness
ter zaključite plačilo.

Namig:
Na vaši banki vzpostavite trajni nalog za mesečno obremenitev. 
Resnično preprosto je postati sponzor za izobraževanje! 

Trije koraki do 
sponzorstva za izobraževanje






Pomembno:
Pri plačilu vedno vnesite kodo 366 in pod sklicno številko 
navedite vašo Lyoness člansko številko.

Pravno obvestilo:
Vaše sponzorstvo lahko kadarkoli prekinete brez razloga. 
V tem primeru prosimo, da pošljete pisno izjavo na:

sponsorship@lyoness-CFF.org.

BANČNI PODATKI:

Sklad Lyoness Child & Family Foundation –
Združenje za pomoč in podporo otrokom, 
najstnikom in družinam v stiski

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

Sponzorstvo za izobraževanje ni vezano na enega otroka ali 
osebo, temveč služi kot dodatna � nančna podpora za naše 
izobraževalne in dobrodelne projekte.
Sponzorji so odgovorni ljudje z veliko samozavesti. Kot sponzor 
za izobraževanje boste prejemali redna obvestila in letna poročila, 
ki vam bodo omogočila spremljanje razvoja in napredovanja 
projektov, ki jih podpira sklad Lyoness Child & Family Foundation 
Association.  

Čemu je namenjeno moje 
sponzorstvo za izobraževanje?

Včlanitev v sponzorstvo za izobraževanje pomeni, da želite 
pomagati in da prevzemate odgovornost. Sponzorji za 
izobraževanje predstavljajo najbolj pomemben člen pri zbiranju 
sredstev za projekte sklada Lyoness Child & Family Foundation 
Association. Biti sponzor pomeni, da verjamete v boljšo 
prihodnost za otroke, mladostnike in družine v stiski. Za samo 30 
€ na mesec lahko vaš sponzorski prispevek pomeni veliko pomoč 
pri ohranjanju dolgoročnih in trajnostnih projektov. Seveda 
pa niste omejeni na samo eno sponzorstvo. Sponzor ni samo 
pomemben vir prihodka, temveč je tudi aktiven predstavnik 
zveze in predan projektni partner.

Kaj pomeni
sponzorstvo za izobraževanje?

Na dva načina lahko postanete sponzor za izobraževanje:

PREKO SPLETNE PISARNE

Prijavite se v vaš spletni pro� l na Lyoness.com, nato v menijski 
vrstici izberite "moja botrstva za izobraževanje" in vnesite število 
sponzorstev, v katerih želite sodelovati.

IZVEN SPLETNE PISARNE:

Izpolnite registracijski obrazec na koncu te datoteke in nam ga 
pošljite po pošti, faksu ali e-pošti. Vaš obrazec lahko oddate tudi 
na sedežu podjetja Lyoness d.o.o. v Mariboru.

Po vpisu boste prejeli potrditveno e-pošto, ki bo vsebovala vse 
potrebne informacije v zvezi s sponzorstvom za izobraževanje. 



Poštna številka*

Naslov (ulica in hišna številka)*

G./Ga./Gdč./Podjetje

Priimek*

Mobilna telefonska številka*

E-naslov*

Lyoness ID (poljubno)

(Prosimo izpolnite)  *Obvezna polja

(Prosimo, da vnaprej izberete poljubni plačilni interval in vnesete 
število sponzorstev) *Obvezno polje

Število
Najmanj eno sponzorstvo

Nastavitev zneska
30 €/mesec

Skupno

Število
Najmanj eno sponzorstvo

Nastavitev zneska
360 €/leto

Skupno

30 €

  360 €

Moje sponzorstvo za izobraževanje:

Število sponzorstev:

Rad bi nudil svojo pomoč z mesečnim prispevkom, in sicer z
bančnim nakazilom*

Rad bi prispeval z letnim nakazilom iz svojega bančnega 
računa*

Da, želim se brezplačno registrirati in postati član
sklada Lyoness Child & Family Foundation Association!

Ime*

Poštna številka*

Kraj, datum, podpis*
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Prosimo oddajte obrazec na sedežu podjetja v Mariboru ali ga pošljite na:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-pošta:
sponsorship@lyoness-CFF.org

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

Pošiljatelj:


