Céges örökbefogadói ajánlat
ELŐZETES TUDNIVALÓK AZ ÖRÖKBEFOGADÁSSAL KAPCSOLATBAN:
· Az örökbefogadás jelképes! Az örökbefogadott fa, illetve növény tulajdonjoga továbbra is a Folly
Arborétumé marad, bárminemű sérülés, esetleg a növény elhalása az örökbefogadó számára nem
keletkeztet semmilyen követelést.
· Egy növénynek csak egy örökbefogadója lehet
· Az örökbefogadónak semmilyen plusz kötelezettsége nincs az örökbefogadott növénnyel szemben,
jogai megegyeznek az arborétum látogatóinak jogaival.
Az örökbefogadás díja nettó összeg, mint alapítványi támogatás az adóalapból leírható és nem jár
vele járulékfizetési kötelezettség sem.
· A befizetett támogatást a Folly Arborétum Égig Érő Tanterem Alapítványa a célkitűzéseivel
megegyező költségek fedezésére használja fel.
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi környezettudatosság és természetszeretet
kialakításához a gyermekek közvetlen megszólításával, a társadalmi, környezeti felelősség tudatának
erősítéséhez, ezen keresztül az élet minőségének javításához.
A fenti célok elérése érdekében az alapítvány ismeretterjesztő és tudományos programokat,
rendezvényeket szervez, nyomtatott és elektronikus kiadványokat szerkeszt. Az alapítvány a kitűzött
feladatok megvalósításának érdekében felkutatja a szükséges eszközöket, valamint támogatások
igénybevételének és nyújtásának lehetőségeit. Jelen program keretében az alapítvány elsősorban az
arborétum növényeinek gondozásával, fenntartásával, kertápolással kapcsolatos költségek
fedezésére, új növények beszerzésére fordítja.

Céges örökbefogadás ajánlata:
1.) „GYÉMÁNT” fokozat – egyéni törzskártyával
- örökbefogadható növény jellege: meglévő, élő növény
- az örökbefogadás összege: 9.000 Ft/1 fő dolgozó (min. 5 fő/cég)
- az összeg befizetése 1 éves céges örökbefogadói tagságra jogosít
- a támogatás befizetését követően a támogató cég egy névre szóló oklevelet
(az oklevél tanúsítja az örökbefogadás tényét) és egy, az örökbe
fogadott növényről készült fotóval ellátott növényismertető oklevelet kap
- a cég dolgozóinak névre kiállított, 1 évre szóló törzsvendég kártyát adunk
2.) „GYÉMÁNT” fokozat – egyéni törzskártyával + FOLLY termékkel
- örökbefogadható növény jellege: meglévő, élő növény
- az örökbefogadás összege: 12.000 Ft/1 fő dolgozó (min. 5 fő/cég)
- az összeg befizetése 1 éves céges örökbefogadói tagságra jogosít
- a támogatás befizetését követően a támogató cég egy névre szóló oklevelet
(az oklevél tanúsítja az örökbefogadás tényét) és egy, az örökbe
fogadott növényről készült fotóval ellátott növényismertető oklevelet kap
- a cég dolgozóinak névre kiállított, 1 évre szóló törzsvendég kártyát adunk
- + megajándékozzuk a cég dolgozóit egy darab választható Folly termékkel
lsd.lent
3.) „GYÉMÁNT” fokozat – páros törzskártyával
- örökbefogadható növény jellege: meglévő, élő növény
- az örökbefogadás összege: 14.000 Ft/1 fő dolgozó (min. 5fő/cég)
- az összeg befizetése 1 éves céges örökbefogadói tagságra jogosít,
- a támogatás befizetését követően a támogató cég egy névre szóló oklevelet
(az oklevél tanúsítja az örökbefogadás tényét) és egy, az örökbe
fogadott növényről készült fotóval ellátott növényismertető oklevelet kap
- a cég dolgozóinak +1 fő általuk megnevezett személynek (házastárs, családtag, stb.), nevére
kiállított, egy 1 évre szóló törzsvendég kártyát adunk
4.) „GYÉMÁNT” fokozat – páros törzskártyával + FOLLY termékkel
- örökbefogadható növény jellege: meglévő, élő növény
- az örökbefogadás összege: 16.000 Ft/1 fő dolgozó (min. 5 fő/cég)
- az összeg befizetése 1 éves céges örökbefogadói tagságra jogosít,
- a támogatás befizetését követően a támogató cég egy névre szóló oklevelet
(az oklevél tanúsítja az örökbefogadás tényét) és egy, az örökbe
fogadott növényről készült fotóval ellátott növényismertető oklevelet kap
- cég dolgozóinak +1 fő általuk megnevezett személynek (házastárs, családtag, stb.), nevére kiállított,
egy 1 évre szóló törzsvendég kártyával.
- + megajándékozzuk a cég dolgozóit egy darab választható Folly termékkel lsd.lent
Az örökbefogadó és az örökbefogadott növény nevét a növény elé kihelyezett tábla fogja jelezni
vendégeinknek. Ezt ünnepélyes keretek között, előre egyeztetett időpontban helyezzük ki, amelyre
természetesen az érintett örökbefogadó cég és tagjai meghívást kapnak.

Választható termékek – teák (készlet szerint):
1.) Follyum nyugtató teakeverék:
A Follyum nyugtató hatású teakeverék gondosan összeállított
gyógynövényekkel járul hozzá a megérdemelt kikapcsolódáshoz, a napi
teendők okozta stressz és nyugtalanság elűzéséhez. Fogyasztható napközben,
vagy lefekvéshez készülődve.
Összetevők: citromfű, galagonya, hibiszkusz, levendula, vörös szőlő, komló,
kamilla.
2.) GINK-GO! élénkítő teakeverék:
A Gink-Go! élénkítő teakeverék összetevői természetes módon serkentik
szervezetünket, hogy a testi és szellemi képességeink legjavát nyújthassuk.
Összetevők: ginkgo, rooibos, vörös szőlő, borsmenta.
3.) Spirit – lélekerősítő teakeverék
Különösen a zord, téli napok teszik próbára immunrendszerünket. Ilyenkor
hálálja meg lelkünk és testünk a lélekerősítő Spirit teakeverék támogatását.
Minden forró korttyal érezheti a csipkebogyó átható energiáját, a vörös szőlő
és az édes narancshéj fenséges ízét.
Összetevők: csipkebogyó hús, édes narancshéj, gyümölcstea keverék, vörös
szőlő.

Választható termékek – szörpök (készlet szerint):
Szörpjeink kisüzemi módszerrel készített, kézműves,
kistermelői
élelmiszerek.
Minden
szörpünket
kis
palackszámban, kizárólag friss alapanyagokból szezonálisan
készítjük. A termékeket hőkezeléssel tartósítjuk. A szörpök
semmilyen tartósítószert, színezéket vagy mesterséges adalékot
nem tartalmaznak.
Választható szörpök:
Gyömbér / Fahéjas alma / Fahéjas szilva / Birsalma /
Cukormentes fahéjas alma
Érdeklődés esetén forduljon hozzánk bizalommal az
info@folly.hu vagy a zsoldos.natalia@folly.hu címen.

