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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURS na LOKALNEGO LIDERA ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 

OBSZARU LGD „Razem dla Radomki” 

I. DANE OSOBY / INSTYTUCJI / ORGANIZACJI  ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU  

Imię i nazwisko kandydatki / kandydata: 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

Telefon kontaktowy: 

E-mail: 

 

Miejsce pracy: 

II. DANE OSOBY / INSTYTUCJI / ORGANIZACJI  ZGŁASZAJĄCEJ KANDYTATKĘ / KANDYDATA 

Imię i nazwisko / nazwa instytucji: 

 

Adres siedziby: 

 

KRS: 

ew. inny nr ewidencyjny wraz z podaniem 

nazwy organu prowadzącego rejestr: 

 

 

Telefon kontaktowy i adres e-mail: 
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III. UZASADNIENIE (min. 10 zdań) 
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IV. DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE STWIERDZENIA ZAWARTE W 

UZASADNIENIU (NALEŻY ZAZNACZYĆ ZAŁĄCZONE DOKUMENTY) 

  Dokumentacja zdjęciowa – szt. ………… 

  Wycinki prasowe – szt. ………… 

  Kopie uchwał rad gmin/powiatów – szt. ………… 

  Kopie dyplomów – szt. ………… 

  Kopie referencji – szt. ………… 

  Inne (należy podać jakie): 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w programie WORD lub odręcznie w sposób czytelny 

(preferowane LITERY DRUKOWANE).  

 

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

               (miejscowość, data)                                                                                           (CZYTELNY podpis zgłaszającego) 
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Załącznik nr 2a 

Oświadczenie 

Kandydata będącego osobą fizyczną 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie na Lokalnego Lidera Środowiska Wiejskiego, którego 

Organizatorem jest stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Lokalną Grupę Działania, tym samym 

przyjmuję do wiadomości Regulamin Konkursu i w pełni go akceptuję. 

Jako Kandydat będący osoba fizyczną oświadczam, iż uczestniczę w konkursie jako osoba pełnoletnia, 

nie skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwa karne lub karno – skarbowe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia w ramach pomocy PROW na lata 2007-2013, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

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

               (miejscowość, data)                                                                                           (CZYTELNY podpis zgłaszanego 
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Załącznik nr 2b 

Oświadczenie 

Osoby/osób reprezentujących instytucję lub organizację kandydującą  

 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………………..…………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                               (nazwa instytucji / organizacji z podaniem jej adresu jej siedziby) 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie na Lokalnego Lidera Środowiska Wiejskiego, którego 

Organizatorem jest stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, tym samym 

przyjmuję do wiadomości Regulamin Konkursu i w pełni go akceptuję. 

Reprezentowana organizacja/instytucja nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji oraz nie 

należy do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i 

Wolontariacie tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy 

zawodowe,  a także fundacje utworzone przez partie polityczne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia w ramach pomocy PROW na lata 2007-2013, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

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

               (miejscowość, data)                                                                                           (CZYTELNY podpis zgłaszanego) 

 


