I

W' jt Gminy Brody
OGt.OSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (t.j . Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz § 17 i § 18 zat~cznika do uchwa~
Nr 111/11 /18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
wspofpracy Gminy Brody z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie w 2019r.
Wojt Gminy Brody

ogfasza nabor kandydatow na czfonkow komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na
realizacj~ zadania publicznego Gminy Brody na rok 2019 w zakresie organizacji wypoczynku
dzieci i mtodziezy w 2019 r.:
•
Wypoczynku letniego dla dzieci i mfodziezy w miejscu zamieszkania oraz w formie
wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wypetniony i podpisany formularz nalezy dostarczyc

Nr 1.

drog~ pocztow~

lub osobiscie do

Brody, ul. Rynek 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019 r.

Urz~du
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Zafqcznik Nr 1
FORMULARZ ZGt.OSZENIA - DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PRACACHKOMISJI KONKURSOWEJ
dot. konkursu ofert na realizacj~ zadania publicznego Gminy Brody na rok 2019 w zakresie
organizacji wypoczynku dzieci i mfodziezy w 2019 r. - wypoczynku letniego dla dzieci
i mfodziezy w miejscu zamieszkania oraz w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Dane dotycz",ce kandydata na czfonka komisji
Imi~

i nazwisko kandydata na czfonka komisji:

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

Telefon kontaktowy:
Email kontaktowy:
Opis doswiadczenia kandydata w zakresie
przygotowania wniosk6w 0 dotacje lub realizacji
projekt6w,

Opis zaangazowania kandydata na czfonka komisji w dziafalnosc organizacji/podmiot6w
wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
l\Jazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):
Funkcja:

Deklaruj~ ch~c

udziatu w komisji konkursowej w zakresie pomocy spotecznej.

Potwierdzam prawdziwosc podanych wytej danych i wyratam zgodf? na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby naboru na czlonk6w komisji konkursowej zgodnie z ustawq z dn. 29.08.1997
r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2018.1000).
Zapoznalemlam sif? z zasadami udzialu przedstawicieli organizacji pozarzqdowychlpodmiot6w
wymienionych wart 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie w komisji
konkursowej.

I Podpis kandydata na czlonka komlsjl

Zapoznalismy sif? z zasadami udzialu przedstawicieli organizacji pozarzqdowychlpodmiot6w
wymienionych wart 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie w komisjach
konkursowych.
Zglaszamy ww. kandydata
organizacjilpodmiotu.
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Podpis i piecz~cie czlonk6w Zarzqdu
organizacj i/pod m iotu :

Wypelniony i podpisany formularz nalety dostarczyc drogq pocztOWq lub osobiscie do
Brody, ul. Rynek 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019 r.

Urz~du

Gminy

