Rumänisch

Declarație de aderare -

Contact -

Beitrittserklärung

Kontakt

Prin prezenta cerere îmi exprim acordul de a deveni
membru al Asociației Înregistrată de Promovare şi
Susținere a şcolii „Gemeinschaftsschule Weil am
Rhein“(Förderverein der GMS Weil am Rhein e.V.)
cu efect imediat.

Adresa:
Förderverein der GMS Weil am Rhein e.V.
Egerstraße 1, 79576 Weil am Rhein
Tel. 07621/5 773 680
E-Mail: foerderverein@gms-weil.de

Numele:
Prenumele:
Strada:
Cod poştal/ Localitate:
Telefon/ Mobil:
E-Mail:

Cotizația mea anuală este de:
____________Euro (minimum 12 EUR)

☐ Doresc să achit cotizația anuală prin virament
bancar pană pe data de 31. martie a anului in curs (sau
imediat, în cazul aderării după 31. martie a anului in curs).
☐ Doresc să achit cotizația anuală in numerar

pană pe data de 31. martie a anului in curs (sau imediat, în
cazul aderării dupa 31. martie a anului in curs).

☐ am luat la cunostiință reglementările privind protecția

datelor
Localitatea, data:
Semnătura:

Persoane de contact:
Susanne Streff
Preşsedinta
Tel. 07621/1619949

Asociația Înregistrată de
Promovare şi Susținere a Şcolii
Gemeinschaftsschule
Weil am Rhein
Förderverein der GMS Weil am Rhein

Vanessa Schmidt
Preşsedinta adjunctă
07621/5773680

Cont bancar:
Sparkasse Markgräflerland
IBAN: DE34 6835 1865 0107 9655 27
BIC: SOLADES1MGL
Cod de identificare creditor: DE85ZZZ00000220084
Organizație non-profit:
Asociația a fost înființată pe 12.01.2004.
Înregistrată cu numărul VR 411559 în registrul
asociațiilor la judecătoria din Freiburg
Asociația noastră urmăreşte în exclusivitate scopuri
non-profit. Cotizațiile Dumneavoastră pot fi scăzute
de la impozit ca şi donație.

Noi susținem copii Domneavoastră,
susțineți-ne pe noi!
Wir unterstützen Ihre Kinder,
unterstützen Sie uns!

Asociația Înregistrată de Promovare şi
Susținere a Şcolii Gemeinschaftsschule
Weil am Rhein -

Ţelurile noastre -

Ofertele și ideile noastre -

Unsere Ziele

Unsere Angebote und Ideen

Förderverein der GMS Weil am Rhein
Şcoala noastră Gemeinschaftsschule Weil am Rhein
există abea de puțini ani.
S-au realizat deja multe lucruri, foarte multe trebuie
însă să mai urmeze.
Elevii, precum și personalul didactic și personalul
educațional fac din școala noastră cu orar prelungit
nu numai un loc în care se învață ci și în care se
trăiește.
Şi părinții participă respectiv se implică din ce in ce
mai mult.
Ca asociație de promovare și susținere putem sprijini
munca si diferitele activități la școala noastră
comunitară (Gemeinschaftsschule).

în acest context depindem de donațiile
Dumneavoastră și ne bucurăm de asemenea de
ajutorul Dumneavoastră voluntar activ.

§

Susținerea școlii pentru activități si investiții
pentru care nu sunt alocate de la buget decât
resurse foarte limitate sau deloc.

§

Organizarea/ dotarea sălilor de clasă, a
încaperiilor comune si a spațiului exterior/ in aer
liber.

§

Întărirea comunității școlare.

§

Organizarea și efectuarea de serbări și
evenimente/ manifestări.

§

Realizarea de spații de întâlnire în care copiii,
tinerii și adulții să se simtă confortabil și să se
poată dezvolta armonios.

§

Programe de prevenire si combatere a violenței,
a dependenței fața de substanțe toxice și
consumului excesiv de mass-media.

§

Sprijin financiar în cazuri individuale.

§

Ajutor și sprijin al activitățiilor școlare.

§

Sprijin pentru asistență socială școlară și îngrijire
in cadrul programului prelungit.

§

Organizarea de workshop-uri, de seminare și
conferințe.

Ne bucurăm de sprijinul
Dumneavoastră! Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

