
 1

 

Oferta konkursowa na dofinansowanie letniego wypoczynku z programem 

promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych 

rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego  

 

 

1. Pełna nazwa Organizacji  

 …………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Dokładny adres: miejscowość:  …………………………… ul………………………………………. 

województwo:……………………………tel.:…………………………….. faks.:  ……………...... . 

e-mail.:……………………..………strona www …………………………………………………….. 

3. Forma prawna.:  

□ organizacja non- profit/pozarządowa □ organizacja zawodowa □ organizacja samorządowa 

4. Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie ze statutem i aktualnym wypisem 

z właściwego rejestru) 

1. ………………………………………………. 

2. ……………………………………………….. 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację działania ………………………….. tel.:………………………... 

6. Planowany region/ regiony rekrutacji z uwzględnieniem ilości uczestników wypoczynku  

a)……………………………..… 

b)……………………………… 

c)………………………………… 

7.  Planowane miejsca realizacji turnusów wypoczynkowych: 

a)……………………………... 

b)…………………………………  

c) ……………………………….. 

8. Opis programu z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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9. Wnioskowane dofinansowanie  dla ………….. dzieci rolników objętych rolniczym systemem 

ubezpieczenia społecznego.  

 kwota na 1 dziecko razem 

1. Wnioskowana kwota dofinansowania z Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

  

2. Ogólny koszt przeprowadzenia przedsięwzięcia   

3. Finansowy wkład własny Organizacji dotyczący 

wypoczynku dla dzieci rolników (suma poz. 3a i 3b) 

 

 

 

3a. w tym: 

- wpłaty rodziców /opiekunów 

  

3b. - inne źródła dofinansowania: (wymienić) 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

 

……………….. 

……………….. 

 

……………… 

……………. 

 Razem (suma poz. 1,2,3)   

 
 

Załączniki: 

1. Statut Organizacji (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione ze strony Organizacji); 

2. Aktualny wyciąg z właściwego rejestru (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione  

ze strony Organizacji); 

3. Numer rachunku bankowego Organizacji potwierdzony przez Bank. 

DEKLARACJA ORGANIZACJI 

1. Oświadczam/ my, że informacje zawarte w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam/ my, że nie działam w celu osiągnięcia zysku. 

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z póz. zmianami). 

5. Oświadczam/ my, że zapoznałem się z zasadami konkursu zamieszczonymi na stronie internetowej i niniejsza oferta jest 

jednoznaczna z ich akceptacją. 

 

 

 

……….……..…………………..     

podpis i pieczęć Organizacji      Warszawa, dnia …………………….……… 


