                           Szanowni Państwo                                
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy przy działaniach podjętych przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół  Szkoły Polskiej w Pradze. 

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2009 r. w celu wspomagania działalności Szkoły  Polskiej w Pradze. Zostało zarejestrowane w Republice Czeskiej jako organizacja non-profit. Głównym celem Stowarzyszenia jest:
·	gromadzenie funduszy na wspieranie działalności Szkoły,
·	pomoc w organizowaniu wspónych spotkań, uroczystości, wycieczek,
·	wspieranie Szkoły w działaniach na rzecz rozwijania świadomości narodowej i językowej, podtrzymywania tradycji narodowych i  więzi z krajem ojczystym. 
Głównym źrółem finansowania Stowarzyszenia będą składki rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły. 

Z uwagi, że od nowego roku szkolnego zmienia się system finansowania Szkoły Polskiej w Pradze i Stowarzyszenie przejmie znaczącą część kosztów z tym związanych chcielibyśmy zaproponować Państwu ściślejszą współpracę ze Szkołą Polską oraz ze Stowarzyszeniem.   

Z naszej strony możemy zaproponować Państwu:
·	promocję Państwa Firmy na stronie internetowej Szkoły Polskiej w Pradze,
·	umieszczenie logo sponsora na ogłoszeniach i materiałach promocyjnych szkoły i stowarzyszenia,
·	certyfikat z podziękowaniem za wsparcie Stowarzyszenie i Szkoły,
·	ustne podziękowania na ważnych uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez Szkołę.




Z Państwa strony oczekiwalibyśmy:

·	dotacji finanasowej na rzecz Stowarzyszenia (dar finansowy można odpisać od podatku; sposób odpisania w  Republice Czeskiej jest opisany na naszej stronie http://www.szkolapolskawpradze.com/RR.html ), 
·	darów rzeczowych: komputery, materiały biurowe (np. papier biały,kolorowy, tonery, kredki, pisaki), pomoce dydaktyczne (mapy, podręczniki), książki do biblioteki szkolnej, nagrody książkowe dla dzieci, inne nagrody.

Wierzymy, że sponsoring z Państwa strony będzie służyć przede wszystkim promocji wizerunku Państwa Firmy, a jego efekty będą trwałe i głębokie.
Nam natomiast wszelka pomoc z Państwa strony pozwoli na utrzymanie polskiej szkoły w Pradze.

Kto dowie się o Państwa firmie dzięki Nam:
·	wszystkie polskie (Ambasada RP, Insytut Polski w Pradze)  i polonijne placówki (Klub Polski), na terenie Czech,
·	Zespół Szkół w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji,
·	szkoły polskie, czeskie i międzynarodowe współpracujące z Polską Szołą w Pradze,
·	wszyscy internauci (w tym pracownicy najrozmaitszych firm polskich, czeskich i zagranicznych) zaglądający na stronę internetową szkoły
·	inni sponsorzy.


  Z poważaniem 
Członkowie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły Polskiej w Pradze.



W załączeniu: ogłoszenie Szkoły Polskiej w Pradze

