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MAS Blaník, z. s.

Nominace do voleného orgánu MAS Blaník, z. s.
FORMULÁŘ PRO FYZICKOU OSOBU
Kandidatura do
 Výboru
(zaškrtněte)
 Monitorovacího a kontrolního výboru
 Výběrové komise
V případě zvolení do Výboru MAS Blaník
PŘEDSEDU MAS Blaník / MÍSTOPŘEDSEDU MAS Blaník
(nehodící se škrtněte)
kandiduji dále na
Příjmení, jméno, titul
Adresa trvalého bydliště
Konkrétní místo a zdůvodnění
působnosti v MAS (popište pokud nemáte
trvalé bydliště v území MAS Blaník, z. s.)
Zájmová skupina (zaškrtněte, zda jste
členem MAS jako FO podnikající
/nepodnikající)

 Fyzická osoba – nepodnikající
 Fyzická osoba – podnikatel – IČO:
………………………………………………………………………………………….

Rodné číslo
Profese / Odbornost
Důvody kandidatury
(popište cíle, které chcete sledovat při svém
působení ve voleném orgánu MAS Blaník, tj.
s čím do své funkce jdete)

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný(á), čestně prohlašuji, že:
a) Jsem svéprávný/á a bezúhonný/á ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
b) Mám dle vlastního úsudku dostatečnou odbornou a charakterovou kvalitu zajišťující řádný výkon funkce člena
Výboru MAS Blaník, z. s.
c) Seznámil/a jsem se s aktuálně platnými dokumenty a řády MAS Blaník, z. s. (dostupnými na www.masblanik.cz)
d) Seznámil/a jsem se s metodou komunitně vedeného místního rozvoje.
e) V případě kandidatury do Výběrové komise dále čestně prohlašuji, že nejsem zaměstnancem MAS Blaník v
pracovním poměru a nepodnikám ani nejsem zaměstnán v oblasti dotačního poradenství či psaní projektů.

V………………… dne ………………………..

Podpis:…………………………………………………..

Jméno a příjmení (doplňte hůlkovým písmem):………………………………………….............
PŘÍLOHY:
(zaškrtněte)

- aktuální životopis
- jiné (doplňte)

Účastník souhlasí v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se zpracováním
osobních údajů pro účely vyřízení žádosti. Zpracováním osobních údajů se dle § 4, zák. č. 101/2000 Sb., rozumí zejména shromažďování,
ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Zmocnitel prohlašuje, že byl informován o účelu a době zpracování osobních údajů
a dále i o správci, který bude s osobními údaji nakládat.

