
Hỗ trợ dịch thuật sẽ được tải trực tuyến trên trang web của trường tiểu học các loài hoa 

Hợp đồng tài trợ  
Vui lòng điền vào một hợp đồng riêng cho từng mạnh thường quân và gửi lại cho giáo viên phụ trách. Vui lòng điền vào chỗ trống tên, v.v. 

____________ và đánh dấu vào các ô  . Vui lòng ghi rõ số tiền (ví dụ: 0,5 euro, 1,00 euro, v.v.). 

 

1. Hợp đồng tài trợ 
Tên học sinh:        Lớp:___________________ 

Tên nhà tài trợ (ghi chữ in hoa): ______________________    
 

a)  Tôi quyễn góp ___,___ € mỗi vòng chạy (khoảng 80 m), tối đa ____,__ €.  
(Vui lòng ghi số tiền tài trợ tối đa vì đôi khi các cháu chạy nhiều vòng hơn ước tính.)  

hoặc 

b)  Tôi quyên góp số tiền cố định _____,__ € cho cháu không kể cháu chạy được bao nhiêu vòng.  
 
Tôi chọn cả hai phương án trên a) hoặc b) và yêu cầu một chứng nhận quyên góp cho việc giải trình thuế thu nhập cá nhân(chỉ áp dụng với 

quyên góp trên 10 Euro): có    /không  . 
 
Địac chỉ cho chứng nhận quyên góp: _____________________________________________________________________ 
 
Bạn sẽ nhận được hóa đơn và chứng nhận quyên góp sau khi giải chạy kêt thúc thông qua sổ liên lạc của cháu.  
Vui lòng không thanh toán hóa đơn trước khi giải chạy kết thúc để chúng tôi có thể phân bổ tiền quyên góp chính xác. 
 
Ngày tháng và chữ ký của người tài trợ: ______________________   
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Hợp đồng tài trợ 
 
Tên học sinh:        Lớp:___________________ 

Tên nhà tài trợ (ghi chữ in hoa): ______________________    
 

a)  Tôi quyễn góp ___,___ € mỗi vòng chạy (khoảng 80 m), tối đa ____,__ €.  
(Vui lòng ghi số tiền tài trợ tối đa vì đôi khi các cháu chạy nhiều vòng hơn ước tính.)  

hoặc 

b)  Tôi quyên góp số tiền cố định _____,__ € cho cháu không kể cháu chạy được bao nhiêu vòng.  
 
Tôi chọn cả hai phương án trên a) hoặc b) và yêu cầu một chứng nhận quyên góp cho việc giải trình thuế thu nhập cá nhân(chỉ áp dụng với 

quyên góp trên 10 Euro): có    /không  . 
 
Địac chỉ cho chứng nhận quyên góp: _____________________________________________________________________ 
 
Bạn sẽ nhận được hóa đơn và chứng nhận quyên góp sau khi giải chạy kêt thúc thông qua sổ liên lạc của cháu.  
Vui lòng không thanh toán hóa đơn trước khi giải chạy kết thúc để chúng tôi có thể phân bổ tiền quyên góp chính xác. 
 
Ngày tháng và chữ ký của người tài trợ: ______________________   
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Hợp đồng tài trợ 
Tên học sinh:        Lớp:___________________ 

Tên nhà tài trợ (ghi chữ in hoa): ______________________    
 

a)  Tôi quyễn góp ___,___ € mỗi vòng chạy (khoảng 80 m), tối đa ____,__ €.  
(Vui lòng ghi số tiền tài trợ tối đa vì đôi khi các cháu chạy nhiều vòng hơn ước tính.)  

hoặc 

b)  Tôi quyên góp số tiền cố định _____,__ € cho cháu không kể cháu chạy được bao nhiêu vòng.  
 
Tôi chọn cả hai phương án trên a) hoặc b) và yêu cầu một chứng nhận quyên góp cho việc giải trình thuế thu nhập cá nhân(chỉ áp dụng với 

quyên góp trên 10 Euro): có    /không  . 
 
Địac chỉ cho chứng nhận quyên góp: _____________________________________________________________________ 
 
Bạn sẽ nhận được hóa đơn và chứng nhận quyên góp sau khi giải chạy kêt thúc thông qua sổ liên lạc của cháu.  
Vui lòng không thanh toán hóa đơn trước khi giải chạy kết thúc để chúng tôi có thể phân bổ tiền quyên góp chính xác. 
 
Ngày tháng và chữ ký của người tài trợ: ______________________   
 
 


