JAVNI NATEČAJ
NAJ PROSTOVOLJNI DOGODEK
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2018
PRIJAVNICA
PODATKI O ORGANIZATORJU – NOSILCU DOGODKA
Naziv organizacije ali
ime in priimek predlagatelja
Naslov (kraj / ulica, hišna št.)
Pošta (št., kraj)
Kontaktna oseba (če je
predlagatelj organizacija):

e-naslov:
GSM:
e-naslov:
GSM:

Organizator oz. nosilec projekta je lahko ali organizacija ali posameznica / posameznik. Projekt mora prijaviti ključni organizator projekta, če je to
določljivo.

PODATKI O DOGODKU V LETU 2018
Naziv dogodka:
Število prostovoljcev v dogodku:
Skupno število ur prostovoljskega dela na dogodku:
Namen dogodka (kratek opis):

Priprava dogodka (kratek opis):

Izvedba dogodka (kratek opis):

Cilji dogodka:

Način vključenosti prostovoljk / prostovoljcev v dogodek in opis njihovega dela (v katere faze in v kolikšni meri so bili
vključeni v dogodek) ter vloga prostovoljcev v dogodku.

Dosežki, rezultati, učinki dogodka (vpliv na okolico, organizacijo – nosilca dogodka, širjenje prostovoljstva ipd.):

Ocena vpliva dogodka na prostovoljce (pridobljena znanja in izkušnje):

V kolikor menite, da potrebujete za natančnejši opis več prostora storite to v prilogi ter navedite vrsto priloge. V
prilogah lahko priložite tudi dokazila o dogodku, slikovno gradivo, objave v medijih, izjave in mnenja drugih
udeleženih, itd.
Priloge:
-

IZJAVA PREDLAGATELJA:
Izjavljamo, da na javni natečaj prijavljamo prostovoljni dogodek, ki je bil izveden v skladu s pravili natečaja in da so
pri njem aktivno sodelovali prostovoljci in prostovoljke. Izjavljamo, da je bil dogodek izveden (zaključen) v letu 2018
Izjavljamo, da smo seznanjeni s pogoji natečaja.
Odgovorna oseba – predlagatelj (ime in priimek):

Podpis predlagatelja (in žig):

Vsi podatki iz prijavnice bodo obravnavani skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Prijavnico pošljite priporočeno s pripisom "NE ODPIRAJ – JAVNI NATEČAJ – PROSTOVOLJSTVO,
najpozneje do 11. novembra 2019 (velja datum poštnega žiga), na naslov Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.

ROK PRIJAVE DO 11. NOVEMBER 2019

