Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji „Andrus wraca do szkoły”

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA
W RAMACH KACJI

„Andrus wraca do szkoły”
Środki pieniężne zebrane w ramach akcji „Andrus wraca do szkoły” przeznaczone są na
wsparcie funkcjonowania klas integracyjnych w szkołach, poprzez finansowanie remontów
klas lub szkół, dodatkowych zajęć dla uczniów klas integracyjnych, dojazdów uczniów do
szkoły, wyprawek, stypendiów, wyposażenia klas, opieki asystenta ucznia niepełnosprawnego.

Informacje wypełniane przez Instytucję przyjmującą wniosek:
Data złożenia wniosku:
Numer wniosku:
Podpis osoby przyjmującej formularz

Dane Uczestnika (Wnioskodawcy pomocy):
Nazwa szkoły
Adres
Osoba do kontaktów
Nr telefonu, fax
e-mail
Nazwa i forma prawna organu
prowadzącego szkołę:
Imiona, nazwiska i funkcje osób
upoważnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu szkoły:
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Dane Instytucji przyjmującej wniosek:
Nazwa

Fundacja PBS Pomagam

Adres

ul. Mickiewicza 7

Nr telefonu

530786036

e-mail

kontakt@pbspomagam.pl

Informacje o szkole
Ilość klas integracyjnych w szkole
Ogólna liczba dzieci w klasie
integracyjnej
Liczba dzieci niepełnosprawnych
w klasie integracyjnej

Wnioskuję o przyznanie wparcia w formie finansowej w ramach przeprowadzonej Akcji
„Andrus wraca do szkoły”.

Wnioskowana kwota brutto:…………………………………............. PLN
(słownie:…………………………………………………………………………………………)
Przeznaczenie przyznanego wsparcia /proszę krótko opisać przedsięwzięcie/:
………………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………...
..………….………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
W jaki sposób realizacja przedsięwzięcia służyć będzie celowi integracyjnemu?:
………………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………...
..………….………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Jakie inne podmioty będą współpracować z Wnioskodawcą w realizacji przedsięwzięcia?:
………………………………………………………………………………………………….
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…………..………………………………………………………………………………………...
..………….………………………………………………………………………………………..
Dotychczasowe sukcesy Wnioskodawcy w realizacji celu integracyjnego?:
………………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………...
..………….………………………………………………………………………………………..

Proszę przedstawić kosztorys przedsięwzięcia w zakresie wsparcia Fundacji zgodnie
z poniższym formatem:
Pozycja kosztów

Jednost
ka

Ilość
jednost
ek

Koszt
jednostkowy w
zł (brutto)

Koszt
całkowity w zł
(brutto)

Rachunek bankowy, na który ma być przekazane wsparcie:
Właściciel rachunku:
Bank:
Numer rachunku:
Uwagi
…………………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………...
Wnioskodawca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z ubieganiem
się o przyznanie wsparcia w ramach akcji „Andrus wraca do szkoły” w bazie danych Fundacji „pbs pomagam”,
a także na ich przetwarzanie w celach statystycznych i marketingowych – stosownie do art. 23 ust. 1, pkt. 1 i 3
ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo
wglądu do swoich danych i ich poprawiania w przypadku niezgodności ze stanem rzeczywistym.

……………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………..
Podpis (y) i pieczęć Wnioskodawcy
Uwagi:
1. Wniosek musi zostać podpisany przez osoby, które są upoważnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.
2. Wniosek należy przesłać wraz z załącznikami na adres Fundacji do dnia 1 października
2014 r. Decyduje data wpływu do siedziby Fundacji.
3. Do wniosku należy dołączyć:
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- statut szkoły,
- ewentualne upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.
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