Formularz wniosku na najciekawsze inicjatywy w ramach I edycji konkursu
„Rybnik reWITA – włącz się!”
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach. Pola opisu mogą zostać rozszerzone.
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Tytuł inicjatywy
2. Termin realizacji inicjatywy1)

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

II. Dane wnioskodawców
1. Dane wnioskodawców (3 członków grupy nieformalnej – imię, nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL)
1.
2.
3.
2. Dane kontaktowe lidera projektu
(osoby odpowiedzialnej za projekt telefon, mail)
III. Zakres rzeczowy inicjatywy
1. Opisz inicjatywę, w szczególności opisz co zrobicie, jaki jest Wasz cel, miejsce realizacji i grupa
odbiorców zadania

Co planujecie?

1)

Maksymalny termin realizacji zadania od 1.07.2018 do 15.09.2018r

Gdzie i Kiedy?

Dla kogo?
(szacunkowa liczba
osób)

2. Liczba wolontariuszy/mieszkańców/organizacji biorących udział w projekcie wraz z informacją w jakie
działania zostaną zaangażowani (z kim?)

3. Promocja projektu (w jaki sposób będziecie promować projekt wśród lokalnej społeczności, w jaki
sposób mieszkańcy będą zachęcani do aktywnego udziału?)

4. Wyjaśnij dlaczego Twoja inicjatywa jest ważna i mamy ja sfinansować.

(po co?)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów inicjatywy (w przypadku większej liczby kosztów istnieje
możliwość dodania kolejnych wierszy)
Lp.
Rodzaj kosztu i jego przeznaczenie (ilość sztuk/godzin itp.)
Koszt całkowity (zł)

Koszty ogółem:
V. Informacje do prezentacji (odpowiedz jednym zdaniem)
•

Co ?

•

Po co ?

•

Dla kogo ?

•

Gdzie kiedy ?

•

Z kim?

•

Za ile ?

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

(podpisy wnioskodawców)
Data ........................................................
Wniosek należy złożyć:
Osobiście u animatora na dzielnicy po uprzednim umówieniu się na spotkanie konsultacyjne
Chwałowice - Agnieszka Pytlik
e-mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel.:32 739-55-12, 503-074-783 wew. 107
Śródmieście – Dorota Honisz
e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl, tel.:32 739-55-12, 503-074-783 wew. 101
Niedobczyce – Jonatan Tomaszewski
e-mail: tomaszewski.jonatan@gmail.com, tel.: 511 575 466
Niewiadom – Katarzyna Karpowicz
e-mail: kcarpovic@wp.pl, tel.: 664 058 581
Paruszowiec-Piaski – Anna Kiermaszek
e-mail: annakiermaszek@op.pl, tel.: 605 996 747

Uwagi dotyczące konkursu prosimy zgłaszać koordynatorom zadania:
Kamil Jakubiak (CRIS), e-mail: kamil.jakubiak@cris.org.pl, tel.:32 739-55-12 wew. 108
Grzegorz Głupczyk („17-tka”), e-mail: grzegorzglupczyk@17-tka.pl, tel.: 530 848 450
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, z siedzibą przy ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik, tel. 32 739
55 12, e-mail:cris@cris.org.pl/Stowarzyszenie „17-tka” z siedzibą przy Osiedle Południe 17b/2, 44-253
Rybnik, tel.: 519-102-066, e-mail: stowarzyszenie@17-tka.pl jako administrator danych informuje, że:
 celem przetwarzania danych jest realizacja (w tym: przeprowadzenie konkursu, monitoring i
kontrola) zadania publicznego „Rybnik reWITA" zleconego Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS i Stowarzyszeniu „17-tka” przez Miasto Rybnik, realizowanego na rzecz mieszkańców Rybnika;
 podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 – zgoda osoby, której dane
dotyczą;
 dane będą przechowywane do 31 grudnia 2027 r. bądź dłużej, o ile będzie tego wymagała Instytucja
Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, z którego współfinansowany jest
projekt, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
 przysługuje Pani/Panu prawo żądania od CRIS/17-tka*: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych –
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych;
 przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na ręce przedstawiciela CRIS/17-tka*, przy
czym wycofanie zgody nie przekreśla legalności przetwarzania danych przed ich wycofaniem;
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej
odpowiedzialnej za ochronę praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie „Rybnik reWITA". Brak
zgody na przetwarzanie danych oznacza brak możliwości udziału w projekcie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. zgadzam się na przetwarzanie moich danych /danych osoby znajdującej się pod moją opieką*
podanych we wniosku na najciekawsze inicjatywy w ramach III edycji konkursu „Rybnik reWITA – włącz
się!” w celu realizacji zadania publicznego "Rybnik reWITA" zleconego Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS przez Miasto Rybnik i Stowarzyszeniu „17-tka”, realizowanego na rzecz mieszkańców
Rybnika. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w
każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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