Załącznik do Regulaminu udzielania darowizn przez Rosomak S.A.

WNIOSEK O UDZIELENIE DAROWIZNY
I.

PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa Wnioskodawcy / Imię i nazwisko:
2. Adres siedziby / zamieszkania:
3. Numer telefonu:
4. Adres e-mail:
5. Forma prawna*:
6. Numer KRS/numer w rejestrze*:
7. Numer REGON*:
8. Numer NIP*:
9. Rok założenia organizacji*:
10. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu
(imię i nazwisko, numer tel., e-mail):
11. Konto bankowe:
12. Organizacja, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2000 roku, nr 234,
poz. 1536 z późn.zm.), prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych, określonych w art. 4 tej Ustawy*:

(TAK / NIE)

*Dotyczy tylko organizacji

II.

INFORMACJE O DAROWIŹNIE
1. Wnioskowana kwota darowizny:
2. Całkowita kwota realizacji projektu:
3. Przeznaczenie (cel) darowizny:
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III.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE (CELU DAROWIZNY)
1. Opis projektu (cele, forma realizacji, terminy, przewidywany efekt społeczny):

2. Adresaci projektu:

3. Inni partnerzy biorący udział w projekcie:

4. Ewentualne korzyści dla darczyńców

IV.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1.
2.
3.

[Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające i uwiarygodniające wniosek i wnioskodawcę, np.
odpis KRS, zaświadczenie REGON, NIP, statut, inne dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rosomak S.A. zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz 926 z późniejszymi
zmianami).
Oświadczam, że wnioskodawca przeznaczy darowiznę na cel wskazany w niniejszym wniosku i przedłoży
sprawozdanie z wykorzystania darowizny wraz z wymaganymi dokumentami w terminie i formie wskazanej przez
Rosomak S.A.
Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nie wykorzystania lub nienależytego
wykorzystania darowizny, bądź też nie przedłożenia Rosomak S.A. sprawozdania z wykorzystania darowizny
w wymaganym terminie i formie zobowiązany będzie do zwrotu udzielonej darowizny. Wszelkie spory wynikłe
z tego tytułu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Rosomak S.A.
Wyrażam zgodę, aby informacja o przyznaniu wnioskodawcy darowizny umieszczona została na stronie
internetowej Rosomak S.A. oraz innych publikacjach Spółki wydawanych w celach promocyjnych.

………………………………………………………

(data, pieczęć i podpis Wnioskodawcy/
osób uprawnionych do reprezentowania
Wnioskodawcy)
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