Gesamtschule An der Erft öğrencilere 5. sınıftan 13. sınıfa
kadar eğitim sağlayan bir okuldur
Okulumuzda 10. sınıfa kadar eğitim gören bir çok öğrenci bu
eğitim sürecine üç yıl ekleyip yüksek okul diplomasina (Abitur)
sahip oluyor.
Bu süreç içerisinde öğrencileri belirli uzman alanlarda olduğu
gibi, toplumsal ve de sosyal alanlarda da geliştirmeyi
hedeflediğimiz gibi sorumluluk sahibi olmalarınıda ön görüyoruz.
Destekleme Derneğimiz okulumuzu hem manevi hem de maddi
anlamda desteklemektedir.
Destekleme Derneğimizin görevleri bunlardir:
- okul müdürlüğü, öğretmenler ve veliler dahil olmak
üzere bütün resmi ve şahsi makamlarda iletişim
sağlıyor
- sanatsal, eğitimsel ve de bedensel gösteri ve
eğlencelerde maddi ve manevi destekde bulunuyor
- yardıma muhtaç öğrencilere maddi destek sağlıyor
- gerekli eğitim malzemesi için maddi destekte bulunuyor
Destekleme Derneğimizin üyesi olarak, bize bu çabamızda
yardım ede bilirsiniz.
Verein der Freunde und Förderer der Gesamtschule „An
der Erft“ für die Sekundarstufe I und II
Id. Nr. DE29ZZZ00000579216
Aurinstrasse 59 und am Lindenplatz 29
41466 Neuss
Bankverbindung:
IBAN DE 71 3055 0000 0093 372324
BIC WELADE DNXXX
Her ailenin Destekleme Derneğine üye olmasını temenni ederiz,
çünkü okul ve eğitim önemli.

Gesamtschule An der Erft` Destekleme Derneğinin üyesi
olmak istiyorum.
Senelik katılım bedeli: ….................. Euro
(Senelik en düşük katılım bedeli 12.00 Euro´dur)

Üye sayısı. (kalkınma derneği tarafından doldurulur)

Soyad: ……………………….

Ad: ……………………

Adres: …………………………………………..………..…
Tel.:……………………… mail………………………….
PLZ/ Ort (çevre): ……………………………………………….
Cocugunuzun adi: ........................................................................
Klasse (sınıf):…………..…… tel.:………………….................
Neuss, den ……………………. Imza: ……………………………

Arzu ettiğiniz senelik katılım bedeli eğer direk olarak banka
hesabınızdan çekilirse, bu hem sizin hem de bizim için en kolay
ve uygun yol olur. Bu ödeme yolunu tercih ediyorsanız, lütfen
aşağadaki bölümde gerekli bölgeleride doldurunuz.

SEPA - Basis zimmet kaydı (faturaların otomatik
ödenmesi için banka talimatı)
Bu talimat ile Gesamtschule An der Erft´in yardimci
dernegine benim hesabimdan yillik ücretini cekmesine izin
veriyorum. Ayni zamanda bankama da Gesamtschule An der
Erft´in yardimci derneginin hesabimdan cekecegi parayi
ödemelerine direktiv ediyorum.
Bilginiz icin: Ilk ödemeden baslayip sekiz hafta icinde
parami geri cekebilirim. Bu durumda bankamdaki sözlesme
gecerli.
Her yil mayis ayinin ilk is gününde üyelik ücreti hesabinizdan
cekilecektir.
Vor- und Nachname (Kontoinhaber)
Strasse und Hausnummer
Postleitzahl und Ort
IBAN
DE
BIC (8 oder 11 Stellen)
Datum

Unterschrift

