
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 
POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM 

KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 
 

 

……………………………………                                         ……………………………………. 
          pieczęć organizacji / podmiotu      data, miejscowość    
 

 
 
Wójt Gminy  
46-090 Popielów 
ul. Opolska 13 
 
 

 
Wskazuję Pana / Panią ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
jako  kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych 
w ogłoszonym przez Wójta Gminy  otwartym  konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych 
w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji 
zdrowia z zakresu pomocy społecznej do: 
 
         □ komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym 
otwartym  konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych .  
 

□ komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym 

otwartym  konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia oraz pomocy społecznej  

Dane kontaktowe kandydata: 

Adres do korespondencji: ………………………………………….………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 

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

data, miejscowość                      podpisy osób upoważnionych  

do reprezentowania organizacji  / podmiotu 

zgłaszającego kandydata na członka komisji 

konkursowej 

 

 

 

 

 



Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej 

1. Potwierdzam prawidłowość wyżej wskazanych danych. 

2. Wyrażam zgodę na udział w pracach ww. komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania 

ofert  złożonych  w ogłoszonym przez Wójta otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań 

publicznych w 2021 roku. 

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

procesu związanego z udziałem w komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert 

złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 

roku, zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) 

 

 

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

data, miejscowość                    podpis kandydata na członka komisji konkursowej 


