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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z instrukcją na ostatniej stronie)


	Nazwa i siedziba organizacji, której inicjatywa jest zgłaszana do Konkursu 

(podajemy pełną nazwę organizacji i adres jej siedziby)


	Z jakimi osobami w tej organizacji należy się kontaktować w celu uzyskania informacji na temat zgłaszanej inicjatywy? 

(imiona, nazwiska, numery telefonów, także ewentualnie adresy poczty elektronicznej) 


	Do której z poniższych kategorii regulaminowych można zaliczyć zgłaszaną inicjatywę? (zaznaczamy tylko jedną z kategorii)


	inicjatywa edukacyjna

inicjatywa na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego
inicjatyw z dziedziny ochrony zdrowia, pomocy społecznej i działalności charytatywnej
inicjatywa na rzecz rozwoju lokalnego/regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządami terytorialnymi
inicjatywa z dziedziny kontaktów międzynarodowych, międzyetnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.


	Jaki – wedle wiedzy podmiotu zgłaszającego - jest cel i sposób (sposoby) realizacji rekomendowanej inicjatywy?  

(w tej rubryce należy krótko scharakteryzować na czym dana inicjatywa: przedsięwzięcie, akcja, cykl wydarzeń – polega. Od kiedy jest realizowana, w jakich działaniach się przejawia).  


	Jak podmiot zgłaszający ocenia znaczenie tej inicjatywy dla środowiska, któremu ma ona służyć? 

(kogo można zaliczyć do beneficjentów: bezpośrednich i pośrednich tej inicjatywy, jaki rodzaj korzyści wynika z realizacji tej inicjatywy dla społeczności lokalnej/ regionu/ kraju – stosownie do rodzaju i skali podejmowanych działań)


	Kto dokonuje zgłoszenia inicjatywy do Konkursu? 

(jeśli podmiotem zgłaszającym jest osoba fizyczna, podajemy: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, ewentualnie także poczty elektronicznej, wykonywany zawód oraz ewentualnie pełnione funkcje publiczne/społeczne; jeśli zgłoszenia dokonuje osoba prawna: organ władzy publicznej, instytucja, organizacja, podajemy jej nazwę, adres siedziby, numer telefonu, ewentualnie także poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby, która w imieniu instytucji/organizacji dokonuje zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej) 


	Czy podmiot zgłaszający inicjatywę obywatelską chce dodać jeszcze jakieś informacje lub opinie na temat zgłaszanej inicjatywy, na które nie znalazł miejsca w poprzednich rubrykach ? (jeśli tak, zapraszamy do umieszczenia ich w tej rubryce)




.....................................................................................
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu własnym
lub podpis i pieczęć, jeśli zgłoszenia dokonuje osoba prawna 


....................
 data 


Sekretariat Konkursu Pro Publico Bono serdecznie dziękuje za wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego i dla dobra rekomendowanej inicjatywy obywatelskiej uprzejmie prosi o jak najszybsze wysłanie go na adres podany w instrukcji wydrukowanej poniżej. Dodatkowych informacji Sekretariat udziela telefonicznie (12/633 40 51) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@propublicobono.pl) 


Instrukcja dla wypełniających:


	Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu Pro Publico Bono, 
co pozwoli osobom wypełniającym formularz zgłoszeniowy  ustalić, czy dana organizacja oraz rekomendowana inicjatywa spełniają  warunki regulaminowe oraz do której z określonych w regulaminie Konkursu  kategorii należy przypisać zgłaszaną inicjatywę obywatelską. Aktualna wersja regulaminu Konkursu jest dostępna na witrynie internetowej  www.propublicobono.pl . Tam można również pobrać plik z tekstem niniejszego formularza zgłoszeniowego, gdyby zaistniała taka potrzeba. 


	FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą na adres Sekretariatu Konkursu Pro 	Publico Bono: ul. Rajska 1/39, 31-124 Kraków  nie później niż do 15 lipca 2005, o ile podmiot 	zgłaszający pragnie dać rekomendowanej inicjatywie szansę uczestniczenia w VII edycji 	Konkursu. Formularze nadesłane po tej dacie pomogą organizatorom Konkursu w poszukiwaniu 	kandydatur do kolejnej, VIII edycji Konkursu w następnym roku. 

	ANKIETA KONKURSOWA

	Wypełnienie i terminowe przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest warunkiem 	wystarczającym, by zgłoszona inicjatywa obywatelska została dopuszczona do udziału w 	Konkursie. By tak się stało, zgłoszona  organizacja winna wypełnić i terminowo przesłać do 	Sekretariatu ankietę konkursową (również do pobrania w witrynie Pro Publico Bono). W tym roku 	termin nadsyłania do Sekretariatu Konkursu  ankiet konkursowych mija 31 lipca. 

	Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, choć niekoniecznie na maszynie lub 	komputerze.








