Załącznik
do regulaminu konkursu "Miejsce
przyjazne rodzinom z dziećmi"

Wniosek do konkursu "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi"
I. Dane kandydata do nagrody
1. Nazwa podmiotu

2. Dane kontaktowe podmiotu
a . Adres

b. Telefon kontaktowy
c. E-mail

II. Dane wnioskodawcy /jeżeli jest inny niż w pkt I)
1. Imię i nazwisko:

2. Dane kontaktowe (nr tel.,
e-mail):
Data i podpis wnioskodawcy:

Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury reprezentowanego przeze mnie podmiotu do nagrody Prezydenta Miasta
Częstochowy "Miejsce przyjzazne rodzinom z dziećmi" .
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” i akceptuję jego
treść.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych bezpośrednio z
Konkursem i jego promocją zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1128).

podpis osoby reprezentującej podmiot
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2. Kategoria konkursu, na którą składany jest wniosek:
1) I kategoria – urzędy,
2) II kategoria - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
3) III kategoria - obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
4) IV kategoria - placówki oświatowe,
5) V kategoria – placówki służby zdrowia.
(należy podkreślić właściwą kategorię)

3. Krotkie uzasadnienie wniosku
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. Tabela oceny podmiotu przez wnioskodawcę i komisję opiniującą.
L.p. Udogodnienia
wskazujące, że
podmiot jest
przyjazny rodzinom
z dziećmi
1

pokój matki z
dzieckiem

2

kącik do zabawy

3

krzesełko do
karmienia

4

możliwość wjazdu
wózkiem

5

dostęp do umywalki

6

czystość w obiekcie

7

optymalna
temperatura
w obiekcie dla
dziecka

8

przyjazne
nastawienie
personelu

9

stanowiska
obslugi/kasy
z pierwszeństwem

10

niezbyt głośna

I kategoria

II kategoria

III kategoria

IV kategoria

V kategoria

A*

A*

A*

A*

A*

B*

B*

B*

B*

B*
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muzyka
11

pomieszczenia
wolne od dymu
SUMA

Dodatkowe kryteria, do dyspozycji komisji opiniującej, w przypadku podmiotów posiadających takie same
udogodnienia:
1) organizacja festynów lub spotkań okolicznościowych o tematyce rodzinnej,
2) zapewnienie opieki animatora zabaw dla dzieci w trakcie zajęć rodziców,
3) menu przystosowane do potrzeb dziecka lub możliwośc zamówienia połowy porcji,
4) możliwośc podgrzania mleka lub dostęp do wrzącej wody,
5) miejsca parkingowe dla rodzica z dzieckiem.

......................................................................
popdpis wnioskodawcy

.......................................................................
podpis komisji.

Instrukcja wypełniania wniosku przez podmiot/osobę fizyczną oraz komisję oceniającą.
A – wypełnia wnioskodawca,
B – wypełnia komisja oceniająca,
X – znajduje się w obiekcie
B – brak
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