Szkoła Podstawowa nr 30
im. Szarych Szeregów
z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. T. Czackiego 8
85 -138 Bydgoszcz
tel. kontaktowy: 52-379-57-71

Prośba o sponsoring
W marcu 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy nastąpi uroczyste nadanie sztandaru.
Sztandar jako szczególny znak nie tylko jednoczy kolejne pokolenia uczniów, ale zobowiązuje do
szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. Sztandar jest dla całej społeczności
szkolnej ogromnie ważnym symbolem, przypomina historię i tradycję naszego kraju. To znak, który łączy
uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą.
Uświetnia on najważniejsze uroczystości: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Patrona
Szkoły, uroczystości patriotyczne w szkole i poza nią, uroczyste apele. Niezwykły honor i wyróżnienie
spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to uczniowie wyróżniający
się odpowiednią postawą etyczną i kulturą osobistą, osiągający wysokie wyniki w nauce.
Uroczystość nadania szkole sztandaru wiąże się z potrzebami finansowymi. W związku z powyższym,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania sztandaru. W zamian za
okazane wsparcie możemy zaoferować:
 certyfikat z podziękowaniem,
 wpis do księgi pamiątkowej,
 wyróżnienie „gwoździem honorowym” umieszczonym w specjalnym tablo (tych, którzy zechcą
wesprzeć kwotą co najmniej 500 zł),
 podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości,
 możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „sponsor” w trakcie
trwania obchodów.
W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie
pokryć wszystkich kosztów. Dlatego też liczymy na Państwa hojność, wierząc, że oprócz satysfakcji
będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa dobrej woli i wsparcia szczytnego celu.
Wierzymy że Państwa pomoc, umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem
w rozwój i edukację następnych pokoleń.
Licząc na państwa przychylność, podajemy nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 30
w Bydgoszczy, na które można dokonywać wpłaty:

69 1320 1117 2041 0643 2000 0001 z dopiskiem „na SZTANDAR”
Uroczystość wręczenia sztandaru odbędzie się 26 marca 2018 roku podczas obchodów Dnia Patrona
Szkoły. Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli nie uda nam się zrealizować tego zadania.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
wraz z Komitetem Organizacyjnym

