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Załącznik   
 

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na 

terenie Płońska w 2018 roku”. 
 

Dane organizacji, którą reprezentuje kandydat: 

Nazwa organizacji  ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Adres organizacji  .................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

Nr KRS lub innego odpowiedniego rejestru ......................................................................................... 

Oświadczenie organizacji pozarządowej / podmiotu rekomendującego kandydata: 

1. Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w Komisji Konkursowej.  

2. Oświadczamy jednocześnie, iż nie będziemy brać udziału w otwartym konkursie ofert  

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

sprawowanej w formie żłobka na terenie Płońska w 2018 roku". 

 

 
 

 
…………………………………………..………….. 

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej  

do reprezentowania organizacji/podmiotu 

 
 

Dane kandydata: 

Imię i nazwisko ...................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ............................................................................................................................... 

Adres e-mail .......................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej: 
1. Jestem obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw publicznych. 

2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie biorącego udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie 

Płońska w 2018 roku", ogłoszonym w dn. 08.01.2018r.  

3. Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członka Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 

wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej  

w formie żłobka na terenie Płońska w 2018 roku”, ogłoszonym w dn. 08.01.2018r.  

4. Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej. 

 

 

 
…………………………………………..………….. 

data i podpis kandydata na członka  

komisji konkursowej 

 

 


