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Tonlasz Nowak - na mocy upowaznienia od Zarządu

łorinego dlaZarządu Oddziału w Radomsku
el 609579374

lll, Zakres rzeczowy zadania publicznego

ublikacj a ksiązki Gr zegorza Mieczl,ńskiego ..Godzina. ri
miara" . Wl-darzcni3 |x1 ]§§t l-;órej się krzywdy dopełniła

1 864 w Radomszczańskiem"

1 lipca 202i

danie będzie realizowane w Radomsku. Po opracowaniu,redakcr,jnvm zebranego nraterl:,__

ostanie on przekazany do drukarni. Tam nastąpi skład i łamanie oraz obrobka graficzna tbtogra:.
'rzed promocją zostanie przeprowadzona akcja promocyjna w mediach. informacje o plano\\a11\]_-,.

potkaniu promocyjnym zostaną rozesłane do lokalnych mediorł,(eazetv i portale internetorl,e)

siązką będzie bezpłatnie rozdalvana podczas ot."vańego spotkania promocyjnego w N{uzeunl r,,

Gdybv s\luacja epidemiczna uniemozliu iała(siedziba PTH w Radomsku)
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publicznego i o wolontariacie (Du. U, z2018 r. poz, 450, z pazx zm,)
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4)

5)

b)

v. oświadczenia

ośWiadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowarle'"ryłącznie w zakresie działalności pozlku publicznego oferenta(łótlĄ-
2) oferent- / €{€+€{ą€i-t składający niniejszą ofeńe nie zalegaFjąx / załeg€€d: z opłacaniem naleźności z tytułu zobowiazań

podatkowych;
3) oferent- / efu+eneil składający niniejszą ofeńę nie zalegaejąf / zaleg€€ą): z opłacaniem nalezności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
dane zawańe w częŚci l| niniejszej ofeĄ są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym- l łnnąłlłasełwą_elil*aenrjął
Wszystkie informacje podane W ofercie orazzałącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fakycznym;
w zakresie aruiązanym ze Składaniem ofeń, w Ęm z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a takŻe wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodni€ z przepisami o ochronie danych osobowych.
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