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Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu  

wymienionego w art. 3.  ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
na członka Komisji Konkursowej na rok 2018  

 
 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI 
 

I. Imiona i nazwisko kandydata  

II. Nr telefonu kandydata  

III. Adres e-mail kandydata  

IV. 
DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJACH  KONKURSOWYCH   

W  NASTĘPUJĄCYCH  SFERACH ZADAŃ  PUBLICZNYCH1: 

zaznaczyć  
w kratce znakiem „X” 

 
 Uwaga! Termin zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej wnioski  
w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda -  
zgłoszenia należy dokonać do dnia 1 marca 2018 r. w zakresie realizacji zadań publicznych: 

 

1. 

Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie 
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami 
alkoholowymi 

 

2. 

Wpieranie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość 
realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego 
sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu miasta Redy 

 

3. 

Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności  
przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego z 
programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Redy 

 

OPIS  PRZYNALEŻNOŚCI  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI  KONKURSOWEJ   
DO  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  I/LUB  PODMIOTÓW  WYMIENIONYCH   

W  ART.  3  UST.  3  USTAWY  O  DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  I  O  WOLONTARIACIE 
 

 
 
 
 
I 

1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3. ust. 3 

 

2. Nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego  sposób 
reprezentacji podmiotu  
(np. KRS lub innego rejestru) 

 
KRS nr ..................... 

Oświadczam, że: 
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym 
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych 
3) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016,  

poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru 
na członka komisji konkursowej do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych  
przez Urząd Miasta Reda. 

4) Podmiot zgłaszający prowadzi działalność na terenie miasta Reda. 

  

Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: alicja.bartkowska@reda.pl w 
terminie do dnia 1 marca 2018 r.  
                                                                

 
 
 

………………………………., dnia.................................................. 

 

                                                 
1 Może dotyczyć kilka sfer zadań publicznych. 


