Üyelik Bildirimi
Albrecht-Berblinger İlkokulunu destekleme vakfına
üyeliğimi onaylıyor ve vakfın yönetmelğinie uyacağımı
ilan ediyorum.
(Vakif yönetmeliği sekreterlikte ya da Albrecht-Berblinger
İlkokulunun internet sayfasından görülebilir)

Albrecht-Berblingerİlkokulunu

Ad- Soyad (Velinin)

Destekleme Vakfı

_____________________________________________
Ad-Soyad (çocuk), kayıtlı olduğu sınıfı
_____________________________________________
Adres
_____________________________________________
Telefon
_____________________________________________
Email
_____________________________________________
Tarih, Imza
_____________________________________________

Iletişim adresi:
Förderverein Albrecht-BerblingerGrundschule e.V.
Römerstrasse 50, 89077 Ulm
foerderverein.berblinger@gmail.com
Internet: www.albrecht-berblingergrundschule.de

Yıllık üyelik aidatı olarak _________ Euro ( en az 12 Euro )
ödeyeceğim.
Üyelik 4 yıl sonra kendiliğinden bitecek
Üyelikten çıkış, okulun kapanmasından en geç bir
ay önce yazılı olarak iletilecek
(Lütfen uygun olan seçeneği işaretleyiniz)
Üye bilgilerinin vakıf amaçları için kullanılmak amacıyla
kaydedilip kullanılmasını kabul ediyorum. Bu bilgiler
üçünçü şahıslara iletilmeyecektir.

Yönetici:
Friedrich Kendel
Telefon 0731 / 14414706

Aileler olarak çocuklarımızın
yanındayız

Projelerimiz ve Aktivitelerimiz
Okul avlusunun güzelleştirilmesi, Oyuncak
ve spor aletlerinin okul bahçesi için tedarik
edilmesi
Okul ve sınıf gezilerinin masraflarının
gerekli olduğunda üstlenilmesi
Sağlık ve koruyucu bilgilendirme
projelerinin desteklenmesi
Oyuncak kutularının ders aralarında
kullanımı için
Öğrencilere Laptop tedarik edilmesi
Ayın kitabı ödülü projesinin devamı
3. sınıflar için Tiyatro atölyesi projesine
devam edilmesi
Kajon müzik aletinin ders için tedariği
(Müzik Okulu ile işbirliği çerçevesinde)

Yeni fikirler, yeni projeler geliştirmek isteyen
ya da aktif üye olmak isteyen herkesi
aramızda görmekten büyük mutluluk
duyarız.
Toplantılarımız her sene bir ya da iki defa
düzenleniyor. Lütfen bizimle irtibata geçiniz,
bize vereceğiniz destek bizi çok mutlu
edecektir.

Değerli Velilerimiz,
hep beraber okulumuzu daha iyi yerlere
getirebiliriz. Okulumuzdaki çok renkli ve
çeşitliliklere açık olan beraberliğe katkıda
bulununuz.
Biz kimiz?
Biz şu an 40 veli ve yakınından oluşan, okul için
güzel birşeyler yapmağa çalışan ve bunun için de
öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimizin okul
günlerini daha da güzelleşletirip daha heyecan
verici hale getirmeğe çalışan bir ekibiz.
Öğretmenlerimiz ve okul aile birliği ile beraber
olarak okulumuzda aktiviteler icra ediyoruz.
Biz ne istiyoruz?
Amacımız günlük hayata yakın olan ders
projelerine destek vermektir. Biz hem okul içinde
hem okul dışında farklılıklar yaratacak çok
boyutlu ve ilginç aktiviteleri destekliyoruz.
Bunu nasıl yapıyoruz?
Bahsettiğimiz hedeflerimize ulaşmak için
çalışıyoruz! Para ve eşya yardımları topluyoruz,
Okul aile birliği ile beraber işbölüşümü yaparak
tek seferlik organizasyonlar icra ediyoruz ve
bunları yaparken bize yardım etmenizden, veliler
olarak örneğin pasta bağışı gibi aktivitelerimize
destek vermenizden, büyük mutluluk duyacağız.
Bize nasıl destek verebilirsiniz?
Üye olarak bize destek olabilirsiniz. Üyelik ücreti
aylık 1 Euro. Üyelik, vakıf çalışmalarda aktif olmayı
gerektirmez. Tek seferlik bir bağışla da bize destek
verebilirsiniz. Vakıf çalışmalarımız hayır amaçlıdır.

Otomatik Ödeme Talimatı
Albert-Berblinger İlkokulunu destekleme vakfına,
yukarıda belirtilmiş miktardaki üyelik aidatını
hesabımdan çekme yetkisi veriyorum. Bunu herzaman
için geri çekme hakkını saklı tutuyorum.

Banka adi
_____________________________________________
IBAN
_____________________________________________
Tarih, Imza
_____________________________________________
Destekleme vakfı hayır amaçlı bir kurumdur.

Bağışlar
Ayrıca her türlü bağışı da kabul ediyoruz.
Banka bilgisi:
Sparkasse Ulm
IBAN: DE50 6305 0000 0021 1586 49

Formu doldurup okul sekreterliğine ya da
Email yolu ile bize yollayın:
foerderverein.berblinger@gmail.com
Albert-Berblinger İlkokulunu destekleme vakfı ve
okulumuzdaki çocuklarımıza üyeliğiniz ve
bağışlarınızla yardımda bulunduğunuz için çok
teşekkür ederiz.

