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Vážená paní, vážený pane,

    je nám ctí Vás informovat, že studentský výbor složený ze
studentů v rámci maturitního ročníku francouzského lycea v Praze,
bude pořádat maturitní ples, dne 14.04.2023. Jedná se o jedinečnou
událost, která je druhou nejvýznamnější v našem vstupu do světa
dospělých, hned po předání maturitního vysvědčení samotným
francouzským velvyslancem, Alexisem Dutertrem. 
   Společenským vrcholem posledního roku našich studií bude
maturitní ples, na kterém se sejdou nejen studenti, ale také rodiče,
profesoři, čestní hosté, například francouzský velvyslanec, a naši
nejštědřejší dárci.
    Nabízíme Vám možnost propagace vaší značky na sociálních sítích
a během maturitního plesu. Představíme Vám ji dále v tomto
souboru. 
     Doufáme, že Vás naše nabídky zaujmou, a bude nám ctí zařadit
vás mezi naše spolupracovníky při uskutečnění tohoto večera. 

     Těšíme se na vaše odpovědi. 

Plesový výbor

 
 

Žádost o sponzoring
 



Maturitní ples je tradičním

večerem na LfP, ale také

zavedenou tradicí ve střední

Evropě. Studenti každoročně

pořádají ples na oslavu konce

střední školy. Tato tradice je na

naší škole více než 20 let stará.

Je to rituál, který značí

přechod do světa dospělosti.

Naše rodiny, přátelé, učitelé a

zaměstnanci školy jsou zváni,

aby strávili jedinečnou chvíli s

budoucími absolventy.

  Francouzské lyceum v Praze je součástí
sítě Agence pour l'Enseignement Français
à l'Etranger (AEFE). Máme 780 žáků, od
mateřské školy až po maturitní ročník.
      Francouzské vzdělávání v zahraničí
umožňuje francouzským dětem nebo
dětem jiné státní příslušnosti žijícím mimo
Francii absolvovat podobnou školní
docházku jako děti žijící ve Francii.
Absolvují stejné programy a získávají
stejné diplomy. 
     Škola nabízí svým studentům vynikající
mezinárodní vzdělání v multikulturním,
etnickém a jazykovém prostředí. Pro
české děti, které neumějí francouzsky, je
připravena dvojjazyčná integrační třída a
mezinárodní anglická sekce, kde se mohou
seznámit s britským jazykem a kulturou.
   Pedagogický tým 90 českých,
francouzských a britských učitelů se snaží
podpořit každé dítě a umožnit mu vstup na
nejlepší školy a univerzity ve Francii, v
České republice a po celém světě.
          A konečně, Francouzské lyceum v
Praze se právě stává francouzskou školou
v zahraničí s přístupem k udržitelnému
rozvoji. Studenti se neváhají zapojit do
projektů, které jim jsou blízké 

Naše škola 
náš večer



Proč se stát
sponzorem?

     Pokud se zapojíte do našeho projektu a stanete se
naším sponzorem, bude to pro vaši firmu příležitost, jak se
přiblížit nejen francouzské komunitě v zemi, ale také
publiku z řad českých a zahraničních rodin. S ohledem na
tuto skutečnost máte neomezené možnosti, jak
sponzorováním této akce rozšířit svou konkurenční výhodu
a zvýšit svou důvěryhodnost, image a prestiž. 
Je samozřejmé, že vaše podpora by nám nesmírně
pomohla. Kromě toho Vám tato akce nabízí příležitost
navázat zajímavé kontakty, včetně těch profesních.

Prostřednictvím peněžních darů
Výše příspěvku je na vás, anonymní či neanonymní, od 1000 korun. Vybrané peníze
budou použity na pronájem sálu, elektřinu, catering a různé aktivity, které se budou
během večera konat. 

N° 01

Výherní ceny z tomboly
Navrhujeme, abyste díky tombole nabídli výrobky vašich firem. Hosté nám při
zakoupení vstupenky dají peníze na financování plesu a poté mohou být vylosováni
a vyhrát jednu z cen.  

N° 02

U fotobudky
Pokud souhlasíte s tím, že zaplatíte pronájem "fotobudky", umístíme vaše logo do
spodu každé fotografie. Můžete tak zanechat svou stopu v našich vzpomínkách!

N° 03



Kontakty

Děkujeme vám za pozornost a
těšíme se, že se brzy ozvete.

Získané dary a peníze budou použity na pronájem sálu, elektřinu, catering a aktivity
během večera. Na oplátku bude škola a plesový výbor propagovat vaši společnost na
našem účtu na Instagramu @bal.des.terminales.lfp, nabízíme také aby nejštědřejší
sponzor přišel na ples a mohl krátce odprezentovat svou firmu, prostřednictvím
stojacích bannerů, které poskytnete, nebo prostřednictvím distribuce dobrot v barvách
vaší společnosti. Další vaše návrhy jsou vítány.

Praktické informace

Členové výboru, hlavní kontakty:

LE GALL Pauline
e-mail: p.le-gall@students.lfp.cz

STAVRIC MAKSIMOVIC Thea 
e-mail: t.stavric.maksimovic@students.lfp.cz

Maya LENCKI 
e-mail: m.lencki@students.lfp.cz

Členové školy, vedlejší
odpovědné osoby:
 
M. OURIACHI
e-mail: proviseur.adjoint@lfp.cz

 

Drtinova 7, 150 00 Prague
République Tchèque
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