Szeretettel hívunk és várunk minden családot az VIII. jótékonysági vásárra!
Helyszíne: a Tolnay teremben, a közösségi teremben és a fizika előadóban
Időpontja: 2018. november 16-án 14.30 órától
A JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR egy garázsvásár az iskolában. Ez a vásár elsősorban nem a gyerekeknek,
hanem a szülőknek szól. Célja kettős: jótékonysági vásár, hisz a befolyt összeg az iskolát gyarapítja, a
jó állapotú, használt dolgok vására azonban az iskolai családokat is szeretné szolgálni.
Érdemes részt venni vásárlóként, hisz értékes és hasznos dolgokat lehet vásárolni karácsony előtt
kedvező áron. Az áruk felajánlója, vagy eladója pedig azért örül, mert a használt, de jó állapotú
tárgyai új gazdára találnak.
A vásáron az osztályok továbbra is igényelhetnek asztalt, a bérlési szándékot a vásár megelőző.
keddig (2018.11.13.) lehet jelezni az osztály SzMK képviselőjénél. A szokások szerint az eladott
portékák értékének a fele az osztályé marad, a másik felével pedig az alapítványt támogatják az
osztályok.
Azon családok, akiknél a gyermek osztályában nem lesz osztályszinten árusítás támogathatják az
iskolát különféle termékek adományozásával, mint például játékok, sportszerek, könyvek, DVD-k, CDk, használati tárgyak. Az adományként felajánlott termék minimális értéke 500 Ft. Ezeket a
jótékonysági vásár keretében az SZMK tagjai árusítják, az ezekből befolyt bevétel egészét az iskola
alapítványa kapja. Az adományok gyűjtését Tar Edit végzi a vásár hetében a gazdasági irodában
kedden és pénteken 8.00-16.00 óra között. Kérjük, hogy az adományra az adományozó írja rá a tárgy
értékét és az adományozó család nevét, a gyermek osztályát.
Aki saját maga szeretné portékáit eladásra kínálni, annak lehetősége van asztalt igényelni, 5.000,- Ft
adomány ellenében, mely összeg egészében az alapítványt szolgálja. Asztalbérlésre jelentkezni a
vásár előtti utolsó napig, azaz 2018. 11.15-ig lehet a kajmadi.brigi@gmail.com címen.
Az is támogatja a jótékonysági akció sikerét, aki vásárlóként vesz részt. Várunk tehát mindenkit, és
buzdítunk arra is, hogy nézzen szét a szekrényben, a pincében, a padláson és a garázsban!
A vásár alatt büfé is működik majd, amelyhez szeretettel kérünk a szülőktől süteményt és üdítőt.
A vezetőség kérése a gazdasági irodában leadott adományokkal kapcsolatban:
-

cipőt és ruhaneműt nem gyűjt az iskola

-

a beküldött tárgyakon minden esetben legyen rajta a beküldő neve, gyerek osztálya és egy
ajánlott ár, mely minimum 500 Ft legyen

-

mindenkit arra kérnek, hogy csak jó minőségű, eladható tárgyakat küldjenek be

-

jelezzék, hogyha a felajánlott termék nem kelne el, akkor visszakérik-e vagy jótékony célra
továbbadhatja az iskola

