
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkurs „WYGRAJ RODZINNE WAKACJE 2022”

Wypełniony formularz w wersji online (elektronicznej) należy przesłać wraz z załącznikami 
do dnia 27 maja 2022 r. na adres: fundacja@pl.ey.com

INFORMACJE O RODZINNYM DOMU DZIECKA / RODZINIE ZASTĘPCZEJ:

Imię i Nazwisko prowadzącego 
RDD / RZ

Adres RDD / RZ 
(ulica / miejscowość / kod)

Tel. / Tel. kom.

E-mail

Dochody uzyskiwane w rodzinie
Ojciec/Matka (pensja, renta, 
emerytura, zasiłki)

Ojciec

Matka

Dochód na dzieci (w sumie; 
należy dodać również 500+)

Inne (dodatki mieszkaniowe, 
pielęgnacyjne itp.)

Łącznie (suma)

Członkowie rodziny 
Rodzice: imię, nazwisko
Dzieci: imię, nazwisko, wiek

Marcelina.Cieslak
Stempel



Dane właściciela konta:  
− Imię i nazwisko właściciela 

− Numer konta 

− Nazwa banku 
 

 

Czy dzieci wyjeżdżają jeszcze 
gdzieś na wakacje?  
Jeśli TAK, proszę napisać: 
− kiedy planowany jest wyjazd? 
− co to za wyjazd? 
− jaki jest koszt wyjazdu i kto go 

finansuje? 
 

 

Czy w przeszłości korzystali 
Państwo z dotacji Fundacji EY? 
Należy wskazać dotacje otrzymane na 
Wygraj Rodzinne Wakacje i/lub 
Akademia Letniej Przygody:
−  przeznaczenie/nazwę projektów
−  datę przyznania środków
−  kwotę 

 

Opis sytuacji rodziny 

 



OPIS RODZINNEGO WYJAZDU WAKACYJNEGO 
 
Termin  

Ilość dni  

Miejsce  

 
Szczegółowy program wyjazdu (co planujecie na wyjeździe, jaki cel chcecie 
zrealizować) w powiązaniu z pozycjami przedstawionymi w budżecie wyjazdu: 
 
 



Przesyłam wszystkie dokumenty oraz pracę konkursową w wersji elektronicznej (online) i 
oświadczam, że:
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin konkursu „Wygraj Rodzinne Wakacje 2022” oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych przedstawionych
przeze mnie w zgłoszeniu do konkursu „Wygraj Rodzinne Wakacje 2022”

________________________________
Data, imię i nazwisko

Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku zawartego na nośnikach
załączonych do niniejszego formularza w ramach konkursu „Wygraj Rodzinne Wakacje
2022” przez Fundację EY zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu
„Wygraj Rodzinne Wakacje 2022”

________________________________ 
Data, imię i nazwisko

Oświadczam, że rodzina funkcjonuje od (dd/mm/rrrr)                                       w charakterze:

rodzina zastępcza spokrewniona

niezawodowa rodzina zastępcza

zawodowa rodzina zastępcza

zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza

zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego

rodzinny dom dziecka

placówka rodzinna

wychowanek rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka

powołana przez (instytucja) ………………………………………………………………
w miejscowości……………………………………………………………………………..

________________________________
Data i czytelny podpis

___________________
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