FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KATEGORII:
KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2020 ORAZ KOSZALIŃSKI DEBIUT NGO 2020
DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO INICJATYWĘ
INICJATYWA ZGŁOSZONA PRZEZ:
 organizację, której dane podano w polu nr 1 Formularza (zgłoszenie własnej inicjatywy)
 inny podmiot:
nazwa:
.................................................................................................................................................
adres siedziby:
.................................................................................................................................................
telefon kontaktowy:
.................................................................................................................................................
KATEGORIA
 KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2020
 KOSZALIŃSKI DEBIUT NGO 2020
PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI REALIZUJĄCEJ INICJATYWĘ
1.

Pełna nazwa organizacji
pozarządowej i adres
siedziby (lub pieczęć)

2.

Nr KRS lub innego rejestru

OPIS INICJATYWY ZGŁASZANEJ DO KONKURSU
3.

Nazwa inicjatywy

4.

Termin realizacji

5.

Obszar realizacji

6.

Opis realizowanej inicjatywy (maks. ½ strony: najważniejsze cele; przebieg inicjatywy;
efekty dla Miasta i jego mieszkańców)

7.

Jeśli inicjatywa była już zgłaszana w poprzednich edycjach konkursu, proszę opisać istotne
zmiany jakie zaszły w jej realizacji w 2019 r. (maks. 10 linijek)

8.

Zaangażowanie w realizację i przebieg inicjatywy wolontariuszy, członków organizacji oraz
mieszkańców (maks. 15 linijek: w tym opis i liczba osób zaangażowanych, uczestniczących;
rodzaj ich zaangażowania)

9.

Współpraca przy realizacji inicjatywy z innymi organizacjami pozarządowymi,
z samorządem oraz innymi podmiotami; w przypadku inicjatyw partnerskich opis
zaangażowania partnerów (maks. 15 linijek: nazwy partnerów, rodzaj / charakter
współpracy)

10.

Finansowanie inicjatywy (maks. 15 linijek: wysokość budżetu przeznaczonego na
inicjatywę wraz z źródłami finansowania, opis wkładu rzeczowego)

PODPIS PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI REALIZUJĄCEJ INICJATYWĘ ZGODNIE ZE SPOSOBEM
REPREZENTOWANIA WG KRS LUB INNEGO REJESTRU
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie wyżej opisanej inicjatywy do Konkursu KOSZALIŃSKI LIDER
NGO 2020.
2. Oświadczam, że wszystkie dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że wszyscy partnerzy realizujący zgłaszaną inicjatywę wyrażają zgodę na jej
zgłoszenie do udziału w Konkursie (w przypadku inicjatyw realizowanych w partnerstwie).
4. Akceptuję warunki Konkursu określone Regulaminem i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
5. Zgadzam się na upowszechnienie i przetwarzanie danych podanych
w Formularzu Zgłoszeniowym w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz jego promocji.
Imiona, nazwiska, funkcje pełnione w organizacji, podpisy:

ZAŁĄCZNIKI
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................

