POŁĄCZMY POKOLENIA
40 – LECIEM SZKOŁY!
Już 36 roczników skończyło naszą szkołę. Spotkajmy się,
czyniąc te wyjątkowe chwile przyjemnymi. Zapamiętajmy radosne
rozmowy, urokliwą galę, szampańską zabawę i zamknijmy je
w upominki wywołujące z pamięci to, co miłe – wspomnienia
z 40-lecia!
Wesprzyj finansowo przygotowanie szeregu limitowanych
souvenirów/podarków i wpłać darowiznę na konto:
numer konta bankowego: 23 1140 2004 0000 3302 7801 1308
dopisek (tytuł przelewu): „darowizna na realizację celów statutowych”.
Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół ”Lotnika”
ul. SZOSA KISIELIŃSKA 18
65-247 ZIELONA GÓRA
Przygotujemy okazjonalne drobiazgowe upominki z różnymi logotypami identyfikującymi naszą szkołę od
czasów jej powstania do chwili obecnej.
A dodatkowo OFERUJEMY do kupienia wkrótce na stronie szkoły:
- koszulki z logo,
- kubki z logo,
- filiżanki z logo,
- magnesy z logo i inne gadżety;
W przygotowaniu wyjątkowa oferta-niespodzianka!

Z góry dziękujemy za każdą wpłatę!
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół ”Lotnika”:
Sylwia Cyboran – Judkiewicz, Honorata Talaga, Sylwia Jasek, Bożena Sikora, Kinga Czekatowska, Jerzy Spirydowicz
Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Przyjaciół ”Lotnika”: Stefan Bulanda, Joanna Andrzejewska

KILKA SŁÓW O NAS…
Misja:
Dodajemy skrzydeł!
Wizja:
Skupiamy ludzi, którzy mają ciekawe pomysły, inicjują wiele działań, z zapałem
i powodzeniem realizują różne projekty.
Naszym wspólnym celem jest rozwój szkoły i ludzi z nią związanych.
Łączymy młodość z doświadczeniem, tradycję z nowoczesnością, naukę
z zabawą, pracę z przyjemnością.
Czerpiemy radość z bycia z innymi i dla innych, z wspólnego odkrywania oraz
zdobywania wiedzy i umiejętności.
Rozbudowujemy ciekawość świata w młodych sercach i umysłach.
Dbamy o historię i odważnie patrzymy w przyszłość.
Informujemy, że w naszej szkole działa
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "LOTNIKA"
Wypis ze statutu: „Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych oraz krzewienie kultury fizycznej,
w szczególności na rzecz młodzieży związanej ze szkołą, w której znajduje się siedziba stowarzyszenia, a także
wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.”
Zarejestrowane 30.08.2018 roku

Numer KRS: 0000746338
REGON: 381152826, NIP: 9731060085

ul. SZOSA KISIELIŃSKA 18
65-247 ZIELONA GÓRA
telefon: 578 575 737

e-mail: stowarzyszenie@lotnik.zgora.pl
Jesteśmy dostępni na Facebooku!

numer konta bankowego: 23 1140 2004 0000 3302 7801 1308
dopisek: „darowizna na realizację celów statutowych”.
Zapraszamy Państwa
Do współpracy, również w formie wsparcia finansowego – wpłaty darowizny!
Do wstąpienia w nasze szeregi!
Do inicjowania i realizowania działań!

