
    

  

REGULAMENTUL CAMPANIEI BURSE PENTRU VIITOR 

 

           Începând cu luna iulie a anului 2017, Asociația Gifted Center Kristopher 

derulează o   campanie de atragere de fonduri în scopul de a ajuta cât mai mulţi 

copii, fie geniali sau cu duble excepționalități ( autism sau alte dizabilități asociate)  să aibă o 

sansă la o educație de înaltă calitate care să-i ajute să-și dezvolte potențialul la 

maxim. Donatorul, compania sau familia donatoare vor adopta neoficial un copil 

talentat, urmând să îl susțină, lunar sau de câte ori își va permite, cu sume identice 

sau variate. Pot fi și sume modice, gen 15 ron.  

Art 1. Donațiile pot fi făcute lunar, trimestrial, anual sau o singură dată, existând și 

varianta mai comodă: Debit Direct la BCR, acolo unde se dorește. 

Art. 2 Art.5 Donatorii sunt părinți, companii, asociații, specialiști, firme mari și mici, 

oameni cu suflet bun. 

Art 2. Donatorul poate susţine lunar proiectul organizaţiei Asociației Gifted Center 

Kristopher     pentru înființarea Centrului pentru Dezvoltarea Abilităților și 

Inteligențelor Multiple, urmand ca la Gala „Burse pentru viitor ’’ sa isi aleaga un copil 

pe care vrea să-l susțină ( 3-12 ani) 

Art 3. In maxim 3 saptamani de la prima donatie, donatorul va primi, la adresa 

postala, un card de Membru de Onoare Burse pentru Viitor.   

Art.4. Sumele donate vor fi folosite integral pentru testarea unui numar cat mai mare 

de copii cu potential, din Bucuresti. 



    

Art. 5. Toti donatorii si toti copiii supradotati descoperiti prin testarea nationala se 

vor cunoaste in cadrul evenimentului Gala bursepentruviitor.ro , in perioada imediat 

urmatoare galei urmand sa se stabileasca intalniri directe dintre donatori si copii, 

acolo unde se doreste 

Despre metoda Debit direct  

 1 Donaţiile prin debit direct sunt o formă de donaţie repetitivă şi constantă, prin 

care donatorul se angajează să plătească lunar o suma fixă, prin debitarea automată 

a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp. Puteti alege absolut orice 

suma doriti si aceea va fi suma cu care veti sponsoriza lunar tanarul talentat. 

Formalitatea poate fi întreruptă oricând, fara nici o explicatie, la simpla 

solicitare a donatorului. De asemenea, daca intr-o luna, la ziua prestabilita, nu 

vor fi gasiti bani in cont, procedura nu va mai continua in lunile urmatoare. 

Art. 2 Acest tip de donaţie se realizează prin completarea unui mandat de donaţie şi a 

unui contract de sponsorizare. Procedura este foarte simplă deoarece completarea se 

face online, sumele putand varia intre 15 si 999 ron.  

Art. 3 Donatorul poate susţine lunar proiectul organizaţiei Gifted Center Kristopher        

pentru înființarea Centrului pentru Dezvoltarea Abilităților și Inteligențelor Multiple, 

urmand ca la Gala „Burse pentru viitor’’ sa isi aleaga copilul/tanarul talentat care sa 

fie sprijinit 

Art. 4  Direct Debit este o metodă simplă şi necostisitoare de a contribui activ la 

schimbarea unei realităţi extrem de dureroase. Pentru noi, această metodă are 

avantajul major pentru că oferă stabilitate unui program: din multe sume mici 

primite de la mai mulţi donatori constanţi putem oferi copiilor servicii pe termen 

lung. 



    

Art.5 Donatorii sunt părinți, companii, asociații de studenți, specialiști, firme mari și 

mici 

Art. 7 Donațiile vor putea fi vizualizate online, ca număr și persoane care  urmează să 

contribuie lunar la dezvoltarea centrului 

 

Președinte, 

Lajos Kristof 

Asociația Gifted Center Kristopher 


