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                                                                                                                           V Chrašticích 1.8.2011 
 
 
Věc:  Žádost o sponzorský dar  
 

 
Obracím se na Vás s žádostí o finanční příspěvek, kterým můžete přispět k úspěšné realizaci oslav  

50.výročí otevření nové budovy základní školy v Chrašticích.  
Tyto oslavy proběhnou v Chrašticích ve dnech 23.-24.září 2011. 
 
Ze získaných finančních prostředků chceme uhradit přípravu a tisk nového almanachu školy, 

technické zajištění VÝSTAVY o historii i současnosti školství v Chrašticích, dále výrobu propagačních a 
upomínkových předmětů, zajištění kapely a kulturního vystoupení i doprovodného programu pro děti či 
dospělé, občerstvení  pro významné hosty, pořízení fotodokumentace a videozáznamu z akce, atp.; 
 

Pokud se rozhodnete přispět a spolupodílet se finančně na zajištění výše uvedené akce, můžete tak 
učinit v hotovosti přímo ve škole nebo převodem na účet u ČSOB Příbram č.ú.:  195785804/0300. 

 
Všem našim sponzorům (firmám, právnickým i fyzickým osobám) nabízíme zveřejnění na akci 

samotné i na školním webu, dále uvedení v ALMANACHU ŠKOLY, popř. i možnost reklamy v této 
publikaci (včetně uvedení loga, adresy, kontaktu atp. – informujte se na podmínky a termín uzávěrky 
inzerce). Samozřejmostí je rovněž vyhotovení účetního dokladu o převzetí sponzorského daru, na základě 
kterého si můžete o tuto částku snížit daňový základ (u darů nad 2000,-Kč v kalendářním roce). 

Almanach školy bude vydán v odhadovaném nákladu 350-500 kusů výtisků (obdrží jej mj. 
starostové okolních obcí, významné instituce v regionu a samozřejmě se dostanou do rukou široké veřejnosti, 
bývalých žáků i rodičů těch současných). 

 
Věřím, že nás podpoříte a budu také moc rád, pokud přijmete pozvání a osobně se zúčastníte oslavy 

50.výročí otevření nové budovy ZŠ v Chrašticích! Více informací o programu akce na www.zschrastice.cz.  
 

 
Kontakty:  
telefon škola: 318 695 382 nebo 739 691 120   
e-mail: skola@zschrastice.cz ,  
web školy: www.zschrastice.cz    
 
 
Přeji Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů a děkuji předem za Váš zájem i případný dar, 

kterým podpoříte naši školu.  
   
     S pozdravem       
      
 
 
 
 

       Mgr. Karel Derfl 
                                                                ředitel školy 


