2. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Humán Bizottsága által 2016. évre kiírt

Mecénás Tehetséggondozó Támogatáshoz

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel vagy számítógéppel kitölteni!

pályázó megnevezése

pályázat címe

16elot58

1. A pályázó adatai
1.1. Alapadatok
Pályázó megnevezése:
Alapítás időpontja (év, hó, nap):
Adószám, adóazonosító:
Számlavezető pénzintézet neve:
Pályázó számlaszáma:
Pályázó e-mail címe:
Székhely
megye:
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
telefonszám:
Postai cím (ha nem azonos a székhellyel)
irányítószám:
helység:
utca, házszám:
1.2. Felelős személyek
Vezető neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
beosztása:
telefonszáma (körzetszámmal):
e-mail címe:
1.3. Kedvezményezettek
Tanuló neve, osztálya:
Postai cím:
Helység, irányítószám
Utca, házszám
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Személyi igazolvány szám:
Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
e-mail címe:
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Felkészítő tanár neve:
Postai cím:
Helység, irányítószám
Utca, házszám
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Személyi igazolvány szám:
Adóazonosító jel:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
e-mail címe:
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2. A pályázat összefoglalása
2.1. Pályázat formája
egyszeri jutalom
2.2. A pályázat célterülete
Kérjük jelölje meg azt a célterületet, amely tartalmi követelménynek pályázata megfelel.
az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi versenyek 1-6 helyezettje és

felkészítő tanára
 az Országos diákolimpia 1-3 helyezettje és felkészítő tanára,
a Helikon Középiskolások Művészeti versenyén kiemelkedő eredményt elért tanulója és
 felkészítő tanára
a Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 1-6
helyezettje és felkészítő tanára
az egyéb kiemelkedő országos tanulmányi-, művészeti-, és kulturális versenyek 1-3
 helyezettje és felkészítő tanára


2.3. A pályázat ismertetése (Max 10 sor)
Mellékelje a támogatás alapjául szolgáló produktumot, eredményt, valamint az ezt igazoló
dokumentumokat!
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2.5. Ismertesse röviden a pályázó eddigi tevékenységét! (max. 10 sor)

Szekszárd, 2016.. ………………………………….
………………………………………………
pályázó aláírása
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A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában
 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában adó- és járuléktartozásom, valamint
vámtartozásom nem áll fenn,
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányában adó- és egyéb tartozásom nem áll
fenn,

Szekszárd, 2016. ………………………………….

………………………………………………
pályázó aláírása

Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző években már részesült pályázati támogatásban:
 előző évekre vonatkozólag Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányában
pályázati elszámolásaimat megtettem
Szekszárd, 2016. ………………………………….

………………………………………………
pályázó aláírása
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