
 

 
Załącznik do ogłoszenia 
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert  na wsparcie realizacji 

zadania publicznego w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Włodowice w 2021 roku; 

 

1. Imię i nazwisko:  ………………………………………………………. 

 Telefon kontaktowy:  ……………………………………….…………. 

 Adres: …………………………………………………………………. 

2. Krótki opis doświadczenia kandydata  w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.         Dane dotyczące organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającego kandydata: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  

 

2003r.:……………………….………………………………………………………………………………………… 

  

5. Siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia  

 

2003r.: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  

6. Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji pozarządowej / podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowych/ podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Oświadczam, że: 

1) wyżej wymienione dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 

2) korzystam z pełni praw publicznych, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru do udziału w Komisjach 

Konkursowych  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego                    

w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Włodowice w 2021 roku; 

 

 
………………………………………………. 

                                                                                                                                           (data i czytelny podpis kandydata) 

 

Zgłaszamy  ww.  kandydata do reprezentowania naszej organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego  w art. 3 ust. 

3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. w pracach Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie :  

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Włodowice w 2021 roku; 

 

a) „Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice”  ( ….... ) 

 

b) „Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej seniorów na terenie Gminy Włodowice” ( ….... ) 

 

(Proszę postawić znak X przy wybranych zadaniach) 

 

 

 

 

………..……………………………………………………………….. 
(pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. oraz podpisy osób upoważnionych                

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.) 


