
 

 

KONKURS NA TURNUS KOLONIJNY  

W RAMACH PROGRAMU „TURNUSY UŚMIECHU” 

FORMULARZ WNIOSKU KONKURSOWEGO 

 
 

 

I DANE ORGANIZACJI SKŁĄDAJĄCEJ WNIOSEK 

 

1.1. Dane Wnioskodawcy: 

 Pełna nazwa*:  ...............................................................................................................................................................  

 Forma prawna*: fundacja/stowarzyszenie/jednostka budżetowa/inne (jakie)  ..............................................  

 Adres*: ulica, numer, lokal, kod pocztowy (00-000), miejscowość ....................................................................  

 Telefon*:  .........................................................................................................................................................................  

 E’mail*:  ............................................................................................................................................................................  

 REGON*: ……….………….. NIP: …….…………………… KRS: …………………………… 

 Adres strony internetowej: ........................................................................................................................................  

 Adres profilu na Facebook'u: .....................................................................................................................................  

 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji*: ......................................................................................  

 

1.2. Krótka charakterystyka środowiska lokalnego i podopiecznych* /max 2000 znaków/ (w tym: 

podstawowe informacje dotyczące położenia geograficznego, demografii, gospodarki, problemy 

środowiskowe, dysfunkcje występujące wśród dzieci; problemy rodziców lub opiekunów prawnych, 

sytuacja socjalno-bytowa rodzin): …………………………………………………………………………………………..…... 

 

1.3. Krótka charakterystyka podmiotu wnioskującego* /max 2000 znaków/ (w tym m.in.: od kiedy 

prowadzi działalność; opis funkcjonowania i organizacji pracy; łączna liczba podopiecznych oraz 

przedział wiekowy; liczba oddziałów/punktów/świetlic; liczebność i kwalifikacje kadry pedagogicznej, 

wychowawczej i formy jej zatrudnienia; przykłady zajęć organizowanych dla podopiecznych; 

przeprowadzone inicjatywy dla lokalnej społeczności): …….... 

 

1.4. Dane koordynatora turnusu: 

 Imię i nazwisko*:  ...........................................................................................................................................................  

 Telefon*:  .........................................................................................................................................................................  

 E’mail*:  ............................................................................................................................................................................  

 

II PLANOWANY OBSZAR TEMATYCZNY TURNUSU 

 

2.1. Temat przewodni turnusu – idea* (tytuł, myśl przewodnia): ………………………………………. 

 

2.2. Cel turnusu* (np. wzrost wiedzy w danym obszarze, pozyskanie nowych kompetencji, poprawienie 

określonej sytuacji, rozwiązanie lub złagodzenie jakiegoś problemu, rozwijanie 

umiejętności):……………………….……. 

 

2.3. Krótka charakterystyka proponowanego turnusu*: /max 5000 znaków/………..…………………. 

 

2.4. Szczegółowy opis turnusu (Szczegółowy harmonogram wraz z opisem kwalifikacji kadry 

wychowawczej załączysz na końcu wniosku)* /max 10000 znaków/ (konkretne prace, aktywności, 

zaangażowanie dzieci/młodzieży, opiekunów, formy i metody pracy, przykładowe zajęcia 

dydaktyczne  

i aktywności):…………………………………......………………………………………..…….……. 

 



 

 

 

2.5. Zadania kadry wychowawczej wynikające z tematu turnusu* /max 5000 znaków/ (podział 

obowiązków, zadań, działań dydaktycznych i wychowawczych pomiędzy kadrą placówki na 

turnusie):………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...… 

 

2.6. Z której oferty Fundacji planujecie skorzystać?* (W jednym tygodniu można zrealizować 

maksymalnie 3 aktywności wyjazdowe.) – wycieczki górskie, autokarowe, wyjścia  

i wyjazdy edukacyjne, teatr, historia animacji, basen, park rozrywki, inne - jakie (prosimy krótko 

uzasadnić wybór):……………………………………...………………………………….……….….……...……...………...………...… 

 

2.7. Oczekiwane konkretne rezultaty realizacji turnusu* /max 2000 znaków/ (dzieci i opiekunowie,  

np. zdobyte  umiejętności): ……………………………………………………..………………………..……...………...… 

 

2.8. Opis współpracy przy przygotowaniu programu turnusu* /max 1000 znaków/  (jak dzieci, 

opiekunowie, rodzice zostali włączeni w przygotowanie programu turnusu): ……………………………..……. 

 

2.9. Charakterystyka, wiek i liczba i liczba uczestników turnusu*/max 1000 znaków/ (dzieci  

i opiekunowie, w tym kadra – pedagogiczna, wychowawcza): ………………………..……………………… 

 

2.10. Kryteria rekrutacji na turnus* /max 1000 znaków/ (opis kryteriów np. sytuacja socjalno-bytowa, 

aktywność dzieci, konieczność pracy indywidualnej, występowanie określonego problemu): 

……………………………………………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...… 

 

2.11. Sposób rekrutacji na turnus* /max 1000 znaków/ (jak i czy jest możliwość zgłoszenia się na turnus; 

kto i na jakich zasadach decyduje o wyborze uczestników turnusu): …………………………..……………………… 

 

2.12. Termin turnusu* (Prosimy zaznaczyć preferowane dwa terminy.): 

 od 30 czerwca do 13 lipca 2018 r. 

 od 14 do 27 lipca 2018 r. 

 od 28 lipca do 10 sierpnia 2018 r. 

 

III ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA 

 

1. Statut Wnioskodawcy lub inny dokument zawierający/opisujący cele Wnioskodawcy (np. pdf, doc, 

docx, jpg – max: 1024kB) lub link do statutu* 

2. Zaświadczenie OPS / oświadczenie wnioskodawcy dotyczące sytuacji materialnej uczestników (np. 

pdf, doc, docx, jpg – max: 1024kB) * 

3. Harmonogram turnusu wraz z opisem kwalifikacji kadry (np. xls, doc, docx – max: 1024kB) * 

4. Zdjęcie/zdjęcia pracy plastycznej, technicznej lub praca multimedialna obrazująca zaangażowanie 

dzieci w przygotowanie programu turnusu (np. pdf, jpg, png – max: 1024kB) lub link do zdjęć 

5. Dwa scenariusze zajęć do realizacji podczas turnusu (np. pdf, doc, docx, jpg – max: 1024kB) * 

 

IV ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację ING Dzieciom, z siedzibą przy 

ul. 11 Listopada 12, kod pocztowy 43-460 w Wiśle dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na 

kolonie w ramach programu „Turnusy Uśmiechu”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U., z 2015 r. poz. 2135). 

 

 

 

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 


