Vloga za prijavo na razpis Rotary kluba Ljubljana
za dodelitev pomoči otrokom, ki živijo v težkih razmerah,
s pomočjo slovenskih osnovnih šol
( v nadaljevanju smiselno vloga in razpis)

Osnovna šola/zavod/organizacija (naziv, naslov, davčna številka), v nadaljevanju izvajalec:

se obvezuje, da bo skladno s podanim predlogom za pomoč in sklepom Upravnega odbora Rotary kluba Ljubljana o razdelitvi sredstev prejeta
sredstva porabil za neposredno pomoč naslednjim otrokom, v predvidenem obsegu in z navedenim namenom:

PREJEMNIK

NAMEN

SKUPAJ ŠTEVILO OTROK

OBRAZLOŽITEV

STROŠKI

SKUPAJ SREDSTEV

Opombe:
v rubriki prejemnik obvezno navedite razred (npr. 7. c) ter ime in priimek otroka (ali vsaj začetnice otrokovega imena in priimka).
sredstva lahko namenite le za šolo v naravi ali strokovne ekskurzije in tabore, ki so del šolskega programa, njihove stroške pa nosijo starši,
ter za pomoč pri udeležbi v obšolskih dejavnostih in pri nakupu športnih rekvizitov, glasbil in druge opreme, ki jo potrebuje otrok v
obšolskih dejavnostih.
sredstva lahko namenite le za aktivnosti, ki se bodo izvajale v času od 1. 12. 2020 do 31. 8. 2021, do višine, ki ni zagotovljena z drugimi
viri sredstev, do katerih je otrok upravičen.
posredovanje te vloge še ne pomeni pridobitve pravice do izplačila sredstev. Sredstva se izplačajo v skladu s pravili razpisa in po potrditvi
Upravnega odbora Rotary klub Ljubljana.
Rotary klub Ljubljana bo sredstva, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa in v skladu s sklepom upravnega odbora RC Ljubljana, najpozneje do 28. 2.
2021 nakazal na TRR izvajalca, številka:

______________________________________________________________________________
Izvajalec bo na e-naslov info@rotary-klub-lj.si poslal izjavo o porabi sredstev skladno s to vlogo, in sicer najpozneje do 15. 10. 2021, pri čemer bo
Rotary klub Ljubljana na njegovo zahtevo omogočil preverjanje.
Neporabljena sredstva oziroma sredstva, ki niso porabljena skladno z namenom, v predvidenem obsegu in za otroke, kot je navedeno v tej izjavi ali
poznejšem pisnem dogovoru, bo izvajalec vrnil najpozneje do 31. 10. 2021.

V _________________, dne ______________

Žig in podpis odgovorne osebe

