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Załącznik nr 2 do uchwały nr 1297/2021 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA 

1. 

Nazwa organizacji pozarządowej lub 

innego podmiotu wymienionego w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

2. Nr KRS lub innego rejestru  

3. 

 

Adres siedziby (miejscowość, ulica, nr 

budynku, kod pocztowy, poczta) 

 

 

4. Tel. kontaktowy  

5. Adres e-mail  

6. 

Osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji 

pozarządowej lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

 

DANE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

1. Imię i nazwisko kandydata  

2. 

Adres korespondencyjny (miejscowość, 

ulica, nr budynku, kod pocztowy, 

poczta) 

 

 

3. Tel. kontaktowy  
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4. Adres e-mail  

5. 

Opis posiadanej wiedzy i/lub 

doświadczenia w dziedzinie obejmującej 

zakres przedmiotowy pracy komisji 

 

Oświadczam, że: 

- zapoznałam/łem się z treścią ogłoszenia o naborze członków komisji konkursowej wskazanych 

przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów 

sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r.” i wyrażam zgodę na 

powołanie do składu komisji, 

- wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

- jestem obywatelką/em RP, mam ukończone 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych  

i nie jestem pozbawiona/y praw publicznych, 

- nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  

lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby oceny ofert złożonych  

w otwartym konkursie ofert zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

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

                                                                                                                                 (data i czytelny podpis kandydata)                                                         

  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

(Podpis/y i pieczątka/ki osoby/osób upoważnionej/ych                                 

do reprezentowania organizacji pozarządowej 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 


