Wesprzyj nas
„Schönberger Freundeskreis Sieraków e.V.”
jest stowarzyszeniem na rzecz promocji i
wsparcia, które finansuje swoją pracę
wyłącznie ze składek członkowskich,
datków,
dotacji
projektowych
oraz
dochodów z benefisów. Dlatego jesteśmy
wdzięczni za wsparcie przez Państwa
naszej pracy w formie datku lub poprzez
Państwa zaangaŜowanie jako członek
stowarzyszenia.
Miesięczna
minimalna
składka członkowska wynosi 1,50 euro.
Ponadto
moŜna
uiszczać
dowolnie

Więcej informacji uzyskają Państwo pod:

www.schoenberg-sierakow.eu

„Nie ma nas i was.
MoŜemy mocno
powiedzieć:
To jest
nasza wspólna
Europa!”

Schönberger Freundeskreis Sieraków e.V.
1. Przewodniczący
Peter Urgien

wysokie składki. Nasze stowarzyszenie, na
podstawie uznanych celów o charakterze
uŜyteczności
publicznej
w
postaci
porozumienia między narodami oraz
pomocy dla młodzieŜy, jest zwolnione z
podatku
dochodowego
od
osób
prawnych i podatku od działalności
gospodarczej. MoŜliwe jest wystawianie
zaświadczeń o składkach za dary
pienięŜne
i
rzeczowe
oraz
składki
członkowskie. Cieszymy się z Państwa
wsparcia!

Pommernweg 37
Jerzy Buzek
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Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego

Tel.: + 49 4534 8965
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Strona internetowa: www.schoenberg-sierakow.eu
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Kształtowanie przyszłości

Przejęcie odpowiedzialności

PrzezwycięŜanie uprzedzeń
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