Fundacja

Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lok. 24; 00-545 Warszawa ● tel.: 22/ 891 01 62 ● e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń
„100 działań na 100-lecie niepodległości”
w komponencie III: „Podwórka świętują 100-lecie niepodległości”

WYPEŁNIA OPERATOR
Data wpływu Wniosku
Numer porządkowy Wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA
NA REALIZACJĘ PROJEKTU
„PODWÓRKA ŚWIĘTUJĄ 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

1. Zespół

a) Imiona i nazwiska wnioskodawców/nazwa wnioskodawcy:

1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………….…………...
3. ….……………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………..…..

b) Imię i nazwisko koordynatora Zespołu :

1. ……………………………………………………………………………………………………………….
Osoba pełnoletnia:

TAK

NIE

c) Kontakt do koordynatora Zespołu ::

1. telefoniczny: ……………………………………………………………………………………..……
2. mailowy: …………………………………………………………………………………….…………
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2. Tytuł projektu:
3.

Krótki opis planowanego projektu (proszę w kilku zdaniach opisać w jaki sposób mieszkańcy będą

4.

Termin i miejsce realizacji projektu (Proszę wskazać termin/datę, kiedy planowana jest organizacja

5.

dekorować lokalne podwórka/skwery oraz uzasadnić potrzebę realizacji projektu):

patriotycznych warsztatów dekoracji miejsc ważnych dla mieszkańców; proszę opisać miejsce, w którym
planowana jest dekoracja ze wskazaniem, czy będzie to teren otwarty czy sala w budynku. Realizacja
projektu musi się zamknąć w terminie od 1 września do 18 listopada):

Zgoda dysponenta terenu objętego wnioskiem, na wykorzystanie terenu do realizacji
zadania publicznego:
 załączono
 nie dotyczy (w przypadku gdy: właścicielem terenu jest Wnioskodawca)

Uczestnicy projektu (proszę krótko opisać, kto będzie brał udział w warsztatach; ilu uczestników będzie
brało udział w projektu):

Przewidujemy, że w patriotycznych warsztatach dekoracji miejsc ważnych dla lokalnej
społeczności udział weźmie ok.: …………………… os.

6.

Formy promocji projektu pośród lokalnej społeczności (proszę krótko opisać, jak projekt będzie
promowany w skali lokalnej):
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7. Jakiego rodzaju wsparcia ze strony Operatora oczekuje zespół:
I.

Wsparcie merytoryczne

a) Opracowanie scenariusza warsztatów 

b) Zapewnienie kadry merytorycznej do prowadzenia warsztatów 

II. Wsparcie organizacyjne:

a) Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów 
Przewidywane materiały:

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

b) Transport materiałów na miejsce projektu 

III. Inne (jakie):

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Fundację Hereditas
z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 24; 00-545 Warszawa, numer KRS 0000270087 w celach
związanych z realizacją konkursu „100 działań na 100-lecie niepodległości”.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Czytelne podpisy członków zespołu:

1.

……………………………………………………

2.

…………………………………………………….

4.

……………………………………………………

3.

…………………………………………………….

Załączniki:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpisany i zeskanowany wniosek wyślij na adres mailowy Operatora: 100@fundacja-hereditas.pl z dopiskiem
Komponent III bądź też dostarcz osobiście na adres: ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00 – 545 Warszawa.
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