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PROŚBA   O  WSPARCIE 

 

 Szanowni  Państwo,  zwracamy  się  do  Was  z  serdeczną  prośbą   

o  wsparcie   finansowe  naszego  Stowarzyszenia. 

 Stowarzyszenie nasze  zostało  założone przez  grupę   miłośników  

niesienia  pomocy  młodzieży  z  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Płocku.  

Stowarzyszenie  Przyjaciół  Siedemdziesiątki  zostało  zarejestrowane   

w  KRS  pod  numerem  0000611315  w dniu 19.04.2016 r.   w  Sądzie  

Rejonowym  dla  M. Stołecznego  Warszawy, XIV  Wydział  Gospodarczy.  

 Stowarzyszenie  nasze  jest  organizacją młodą, która utrzymuje się   

ze  składek członkowskich, życzliwych  władz  samorządowych,  zakładów  

pracy  i  hojności  sponsorów. Wsparcie  z  Waszej  strony pozwoli  nam  na  

prowadzenie statutowej  działalności, propagowanie  tradycji  Zespołu  Szkół  

Technicznych  w  Płocku  oraz  promocję  miasta Płocka, Waszego   zakładu i 

naszego  regionu  płockiego. 

 Wspierając  nasze  Stowarzyszenie  można  wpłacać  dobrowolną   

kwotę  na konto w Banku  BGŻ  BNP PARIBAS S.A.  

90203000451110000004277640 , tytułem  ,, Darowizna  na cele  

statutowe  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Siedemdziesiątki”. Kwota  

darowizny  dokonana  przelewem  może  być  odliczona  od  podstawy  

opodatkowania.   

 Darowiznę  Stowarzyszenie  przeznaczy  na  podstawową  działalność 

statutową   tj: 

1. Wspieranie  i finansowanie działań w  organizacji  dożywiania  dzieci   

i  młodzieży, 

2. Wspieranie  i  finansowanie  działalności  Szkolnej  Orkiestry  Dętej, 

3. Wspieranie  rozwoju  turystyki,  szachów, drużyn  piłkarskich   szkoły  

i  różnych  dyscyplin  sportowych, 

4. Podwyższanie  kwalifikacji i umiejętności  zawodowych  w  różnych  

dziedzinach, 

5. Wspieranie i finansowanie działań  promujących  szkołę  i  jej  historię. 
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6. Pomoc  finansową  i  organizacyjną w  czasie  uroczystości  szkolnych, 

konkursów  i  zawodów  sportowych  organizowanych  w  ZST   

w  Płocku, 

7. Promowanie  najlepszych  uczniów  w  nauce  i  osiągnięciach  

sportowych, 

8. Organizację  oraz  prowadzenie  kursów  kwalifikacyjnych  

i  edukacyjnych, 

9. Pomoc  finansowa  dla młodzieży  ZST w  Płocku  uczestniczących   

w   turniejach  szkolnych  organizowanych  w  kraju   i  zagranicą, 

10. Współpracę z Dyrekcją szkoły, instytucjami, klubami   

i  organizacjami  działającymi  na terenie  szkoły, miasta  i  powiatu. 

 Liczymy  na  Waszą  życzliwość, która  pozwoli  nam  na  lepszą  

realizację  naszych  celów  i  jednocześnie  zapewniamy, że  udzielona nam  

pomoc   zostanie  spożytkowana   rozważnie  i  zgodnie  ze  statutem  

Stowarzyszenia.   

 Wszyscy  darczyńcy  za  ich   zgodą  mogą  być  reklamowani  na stronie 

internetowej szkoły www.zstplock.pl/stowarzyszenie lub poprzez 

dostarczone  banery  do  Stowarzyszenia,  które  będą  wystawione  na  

różnych  wydarzeniach  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  w  szkole  

lub  w  mieście  Płock  i  okolicach. 

 

Za dobrowolne  wpłaty i  inne  darowizny  serdecznie  

dziękujemy. 

 

                                                 Z   wyrazami  szacunku 
                                                              ZARZĄD 
                             Stowarzyszenia  Przyjaciół  Siedemdziesiątki 

 


