Trường Saint Patrick – Kỷ Niệm 91 Năm Giáo Dục

Cuộc Thi Chạy Bộ Hằng Năm Lần Thứ 31

Cần tài trợ cho áo thun Cuộc Thi Chạy Bộ!
75% tiền tài trợ áo thun sẽ được tính vào tiền gây quỹ của gia đình
Có thể trả bằng chi phiếu cho Trường St. Patrick

Ước mong của chúng tôi là mỗi học sinh và mỗi nhân viên sẽ có một chiếc áo thun Cuộc Thi Chạy Bộ. Và
để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi gia đình, cũng như gây quỹ cho nhà trường, chúng tôi tha thiết
kêu gọi sự ủng hộ của quý vị để giảm giá thành cho mỗi chiếc áo. Nguồn tài trợ có thể từ bất kỳ cá nhân,
gia đình, nhân viên, nhóm hoặc doanh nghiệp. Để đổi lấy đóng góp của bạn, chúng tôi sẽ bao gồm một
tin nhắn đặc biệt hoặc tên công ty/ logo sẽ được in trên mặt sau của áo thun.

Đây là một cách tuyệt vời để thể hiện tinh thần khuyến học,
ủng hộ người tham gia, và là cách quảng cáo tuyệt vời!
Hạn chót để nhận của các nguồn tài trợ là Thứ Sáu, Ngày 16 Tháng 9.

Tên người tài trợ: ___________________________________________ Mức độ:
Thông tin liên lạc/ Giới thiệu:__________________________________

□
□
□

$ 50 Silver
$100 Gold
$200+ Platinum

Quảng cáo có thể gồm tên của những cá nhân hoặc doanh nghiệp kèm số điện thoại, thông điệp quan trọng, hoặc biểu tượng
đơn giản có màu trắng & đen cho doanh nghiệp bạn. Xin hãy viết quảng cáo của bạn trong ô bên dưới đây hoặc gửi kèm danh
thiếp với phiếu tài trợ này. Kích thước của mỗi quảng cáo sẽ tương ứng với Mức Độ Tài Trợ các bạn chọn.

