
Formularz zgłoszenia kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez 
organizację szkoleń w zakresie: warcaby ,szachy ,tenis stołowy ,piłka nożna ,strzelectwo, biegi przełajowe 
oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach 
sportowych,

-  prowadzenie  młodzieżowych  drużyn  piłki  siatkowej  na terenie  Gminy Drużbice  oraz organizowanie
przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych,

-  rozwijanie  przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez  organizację  i współorganizację  imprez
kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamość lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspie-
ranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w roku 2017

Dane dotyczące kandydata  na członka Komisji

1. Imię i nazwisko kandydata

2. PESEL

3. Telefon kontaktowy

4. Adres e-mail

5. Nazwa organizacji 
pozarządowej/podmiotu wskazującego 
kandydata

6. Informacja  nt. doświadczenia 
kandydata w zakresie przygotowania 
wniosków, realizacji projektów i 
działań na rzecz organizacji i 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.

Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji  Konkursowej w celu opiniowania ofert   złożonych w otwartym konkursie ofert  na
realizację zadań publicznych z zakresu:
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby
,szachy ,tenis stołowy ,piłka nożna ,strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich imprezach sportowych,

- prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych,

- rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych 
podtrzymujących tożsamość lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej ,ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Data i czytelny podpis 
kandydata

Zgłaszamy w/w kandydata na członka Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację  zadań  z  zakresu  podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

                                                                                       

   ….....................................................................                                            ….................................................................
       Data i pieczęć organizacji/podmiotu                                                Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji  
                                                                                                                         organizacji/ podmiotu na zewnątrz


	Dane dotyczące kandydata na członka Komisji

