
Gr� do gr�a

Zawartość strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Treści publikowane przez jej autorów 
(lub odniesienie tylko do Materiałów), stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Podstawą egzekwowania roszczeń 
za bezprawne wykorzystywanie materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej (lub odesłanie 
tylko do tego Materiału) są ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. i 
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.



Gr� do gr�a

WsPIERAJCIE SIȩ I REALIZUJCIE WASZE CELE!
Gratulacje! Wiecie już wszystko, co potrzeba, aby realizować Wasze cele. Planujcie i kontrolujcie swój budżet, 
budujcie nawyki oszczędnościowe, załóżcie fundusz na nagłe wydatki, szukajcie dodatkowych dochodów. A 
przede wszystkim wspierajcie się! Razem jesteście niepokonani przez żadne przeciwności czy pokusy. Wspólnie 
wypracujcie rodzinne sposoby na sukcesy i porażki. W jedności siła. Trzymamy kciuki!

Co bȩdzie potrzebne? 
- tort dla uczczenia końca Waszego kursu z 1 świeczką
- wszystkie wypracowane przez Was materiały

Co bȩdzie naszym celem?
- podsumowanie, czego się nauczyliśmy
- celebrowanie sukcesów
- pomysły na dalszy rozwój Rodzinnych Finansów

Jak bȩdziemy działać?
1. Brawo!!! Doszliście aż do 12tej  lekcji! Zapalcie świeczkę na torcie i uczcijcie ukończenie Kursu Rodzinnych 
Finansów.

2. Czego się nauczyliśmy? Każdy członek Rodziny przedstawia swoje ulubione materiały, które wypracowaliście - 
które być może chce poprawić, dalej stosować lub zastąpić innymi narzędziami. Opowiedzcie, co w tej podróży było 
dla Was ciekawe, trudne, satysfakcjonujące. Co chcielibyście dalej stosować?

3. Jakie rady dalibyście innym, którzy rozpoczynają tę podróż, którą Wy macie za sobą? Prześlijcie nam wszyst-
ko, co może im pomóc: swoje spostrzeżenia, zdjęcia wypracowanych narzędzi i Rodzinnych Kącików Finansowych, 
filmiki ze spotkań, cokolwiek innego, co uznacie za przydatne innym. Spośród najciekawszych przesłanych materia-
łów wybierzemy te, które opublikujemy przy okazji następnych edycji kalendarza, a wśród nadsyłających Rodzin 
wylosujemy te, które otrzymają w nagrodę darmowe kalendarze na 2016/2016 rok. 
Przesyłajcie swoje zgłoszenia na adres: inspiracje@mamykalendarz.pl 
Dziękujemy za wspólną zabawę!!!
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....................................................................................................

Organizatorzy: Data:

..................................................



Dyplom

dla rodziny

....................................................................................................

za ukoń�enie kursu

„Gr� do gr�a”- rodzinne finanse

 

Nasz osia̧gniȩty cel:
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