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Pályázó szervezet
- neve:

- székhelye:
- bejegyző végzés száma vagy
cégjegyzék száma:
- értesítési címe:

- adószáma:

- képviselője (név + beosztás):
- képviselőjének elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):
- igazolt sportolóinak száma:
- igazolt sportolói létszámon
belül utánpótláskorú
versenyzők száma:
- igazolt sportolói létszámon
belül felnőtt válogatott
versenyzők száma:
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- sporttevékenységének bemutatása a 2013-2014 közötti időszakban
(max. 500 karakter):
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Felújítandó létesítmény
- neve:

- címe:

- jellege (pl. versenypálya,
öltöző, edzőterem,
irodahelyiség, tárolóhelyiség
stb.):

- építésének éve:
- legutóbbi teljes- vagy
részleges felújításának éve:

- legutóbbi teljes- vagy
részleges felújításának
szöveges leírása (pl. gépészeti
felújítás, homlokzati felújítás,
burkolatcsere, festés,
nyílászáró csere stb.):

a) megrongálódás
A felújítás indoka:

b) állapotromlás
c) eseményszervezés*
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a) a létesítmény a Pályázó saját
tulajdona
A létesítmény tulajdonviszonya:

b) a létesítményt a Pályázó bérli**
c) a létesítményt a Pályázó
üzemeli**

A keletkezett kár / állapotromlás
szöveges leírása:

A keletkezett kár / állapotromlás
becsült mértéke biztosító által
készített vagy egyéb hivatalos
kárbecslés alapján
(Ft-ban):

Igényelt Poli-Farbe termékek saját
becslés alapján:
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Mellékletek:
-

-

-

-

Pályázó 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés kivonata vagy cégkivonata
Pályázó 30 napnál nem régebbi adóigazolása
Pályázó képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája
Biztosító által készített vagy egyéb hivatalos kárbecslési jegyzőkönyv (megrongálódás
esetén kötelező, állapotromlás és eseményszervezés esetén opcionális)
Pályázó létesítményre vonatkozó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap VAGY a Pályázó
és a létesítmény tulajdonosa közötti jogviszonyt igazoló szerződés (bérleti szerződés
vagy üzemeltetési jogra vonatkozó szerződés)
* Eseményszervezés esetén a sportesemény szöveges leírása, amely tartalmazza az
esemény nevét, dátumát, tervezett költségvetését és a résztvevők (versenyzők,
nézők, látogatók stb.) tervezett létszámát
** A létesítmény tulajdonosának hivatalos, cégszerűen aláírt nyilatkozata, amelynek
tartalma:
 a tulajdonos beleegyezik, hogy a létesítményt bérlő/üzemeltető
szervezet a pályázatot benyújtsa;
 a tulajdonos megismerte a pályázati felhívást és elfogadta az abban
foglaltakat;
 a tulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyertes pályázat
esetén a termékek és szolgáltatások a pályázó szervezetnek kerülnek
átadásra, azokat kizárólag a pályázó szervezet, és kizárólag közhasznú
tevékenységgel összefüggésben használhatja fel. (Megjegyzés: a
felújítás következtében létrejövő tulajdonosi vagyongyarapodásból
eredő jogkövetkezményekért sem a MOB, sem a Poli-Farbe Kft. nem
vállal felelősséget. Javasoljuk, hogy a létesítmény tulajdonosa és a
létesítményt bérlő/üzemeltető pályázó szervezet még a pályázat
benyújtása előtt külön megállapodásban tisztázza a nyertes pályázat
esetén bekövetkező tulajdonosi vagyongyarapodás következményeit –
pl. bérleti díjba való beszámítás stb.);
A tulajdonos nyilatkozata (akár saját tulajdon, akár bérleti vagy üzemeltetési
jogviszony esetén) arról, hogy a létesítményt a felújítási munkálatok befejeztét
követő legalább 3 évig sportlétesítményként, illetve sporttal összefüggő célokra
használja/hasznosítja.
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