Miastu potrzeba przyjaciół
oraz protektorów

Towarzystwa są aktywne i zdolne do przeżycia
poprzez działanie wielu wolontariuszy i pracy na
bazie aktywności honorowej swoich członków
oraz przyjaciół.
My cieszymy się z każdego rodzaju wsparcia.

Do realizacji naszych statutowych założeń i zadań zdani jesteśmy na datki oraz sponsorów.

Prosimy o kontakt:

Internationaler Freundeskreis Wolfsburg e.V.
Manfred Hüller
Porschestraße 49
D - 38440 Wolfsburg
Pokój A109
Tel.: 05361-282204
Fax: 05361-281828
ifk@stadt.wolfsburg.de
www.ifk-wolfsburg.de
Prezydium:
Elisabeth Pötsch
Rita Werneyer
Manfred Hüller
Young Friends:
Marius Dehm
mariusdehm@googlemail.com

Bitte
freimachen!

Internationaler Freundeskreis
Wolfsburg e.V.
Herrn Manfred Hüller
Porschestraße 49
D - 3844 0 Wolfsburg

Konto bankowe
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
IBAN: DE52 26951311 0011013307
BIC: NOLADE21GFW
Numer identyfikacyjny wierzyciela:
DE82IFK00000959763
Numer pełnomocnictwa: identyfikacja poprzez
numer członkowski

Zainteresowany/na?

Nazwa oraz siedziba instytucji kredytowej

Podpis właściciela konta

Nazwisko właściciela konta
BIC:

				
IBAN:

Konto bankowe Towarzystwa:
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
IBAN: DE52 26951311 0011013307
BIC: NOLADE21GFW

Upoważniam Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciōł z siedzibą w Wolfsburgu (IFK) do obciążenia mojego konta
płatnościami na jego rzecz. Jednocześnie poinstruuję moją instytucję kredytową, aby wszelkie obciążenia płatnicze
Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciōł z siedzibą w Wolfsburgu zostały zrealizowane. Uwaga: W przeciągu ośmiu
tygodni, od daty obciążenia mojego konta, można zażądać zwrotu kwoty obciążającej moje konto. Przy tym obowiązują
warunki uzgodnione z moją instytucją kredytową.

jako instytucja/przedsiębiorstwo uiszczając
składkę roczną w wysokości 100,00€

SEPA – Upoważnienie

Miejscowość, data					

jako małżonek(a) lub rodzina (włącznie z
dzieómi do 16 roku życia) uiszczając
składkę roczną w wysokości 55,00€

Fax

E-Mail

Adres

Telefon						

jako uczeń(nica), student(ka) uiszczając
składkę roczną w wysokości 10,00€

Szczególną uwagę kieruje towarzystwo na wspieranie wszelkich aktywności w dziedzinach i tematach dotyczących spraw młodzieży, kształcenia,
kultury i sportu.

Szczególnie dla młodej generacji nabierają tematy,
takie jak globalizacja, miedzynarodowość, oraz
międzykulturowe powiązania, ogromnego znaczenia. Przy tym należy rozumieć międzynarodowość
jako autentyczne doświadczenie poprzez spotkania z ludzmi różnych kultur i narodowości. Young
Friends – dział młodzieżowy Międzynarodowego
Towarzystwa Przyjaciōł z siedzibą w Wolfsburgu –
oferuje ze swoim własnym programem aktywności
oraz imprez kulturalnych - platformę komunikacyjną w szczególności dla młodszych członków i
mieszkańców naszego miasta. Regularnie odbywające się spotkania oferują doskonałą możliwość
do kontaktów i bliższego poznania się. Ponadto
uczestniczą Young Friends w zawodach sportowych naszego regionu oraz organizują własne
imprezy wyjazdowe.

jako osoba fizyczna lub prawna uiszczając
składkę roczną w wysokości 35,00€

© Marcel Schauer

Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciōł z siedzibą
w Wolfsburgu (IFK) organizuje i przeprowadza we
własnym zakresie imprezy muzyczne, kulturalne,
odczyty oraz fora dyskusyjne, dotyczące spraw
międzynarodowych. Pozatym organizuje i zaprasza
na regularne spotkania członków towarzystwa
celem szerokiej wymiany.

Young Friends

Nazwisko, imię					

Towarzystwo wspiera miasto Wolfsburg przy
rozbudowie i pielęgnacji kontaktów z miastami
partnerskimi oraz innych już istniejących i
przyszłościowych kontaktów międzynarodowych.
Tymże działaniem pragnie towarzystwo przyczyniać
się do harmonijnego i pokojowego współżycia
między społecznością niemiecką a obcokrajowcami
mieszkającymi w mieście Wolfsburg oraz do
zrozumienia i porozumienia między narodami.

Poprzez powiązania oraz kooperacje z ważnymi
instytucjami oraz aktorami miasta Wolfsburga, działającymi na płaszczyźnie międzynarodowej, udaje
się w doskonały sposób osiągnąć wysoki stopień
integracji oraz partnerskiego współistnienia.

Ja/My składam/y deklarację przystąpienia do
Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół w
Wolfsbugu e.V.

“Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół” IFK (IFK
– skrōt nazwy towarzystwa w brzmieniu oryginalnym:
“Internationaler Freundeskreis Wolfsburg”) oferuje
zainteresowanym mieszkańcom forum do wymiany
informacji, poglądów i doświadczeń oraz dyskusji na
tematy międzynarodowe oraz dotyczące tematyki
wpływu i następstw postępującej globalizacji na życie
miasta Wolfsburga. Tutaj spotykają się ludzie różnych
narodowości, kultur oraz wyznań religijnych, którzy
poprzez swoją działalność i aktywność społeczną
wstawiają się i pracują nad wzajemnym poszanowaniem, tolerancją, integracją, równouprawnieniem oraz
wzajemnym zrozumieniem i wymianą kulturalną.

Celem działalności Towarzystwa jest wzmocnienie
wizerunku oraz poważanie miasta Wolfsburga jako
miasta międzynarodowego, otwartego i skierowanego
na tematy rozwoju przyszłościowego.

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO

Międzynarodowym Towarzystwem
Przyjaciόł w Wolfsburgu e.V. (IFK)

PRZYJACIΌŁ W WOLFSBURGU E.V. (IFK)

Zapraszamy Państwa, do zapoznania się z

Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół z
siedzibą w Wolfsburgu zostało założone w roku
2008 z inicjatywy oraz przez mieszkańców miasta
Wolfsburga.

Deklaracja przystąpienia do towarzystwa

Jesteście Państwo zainteresowani tematami o
treści międzynarodowej?

Podpis

Międzynarodowe Towarzystwo
Przyjaciōł z siedzibą w Wolfsburgu e.V.
(towarzystwo zarejestrowane)

