ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

„Opiekun zwierzęcia w zakładzie CEMEX”

…………………………………
Miejscowość i data

CZĘŚĆ I - zgłoszenie

Imię, nazwisko i numer dowodu osobistego osoby zgłaszającej się na Opiekuna:

Stanowisko pracy w CEMEX:

Jednostka organizacyjna (zakład):

Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu):

Charakterystyka zwierzęcia, którym Opiekun planuje się zaopiekować oraz informacja o
miejscu jego przebywania:
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Wnioskowany budżet (maksymalnie do 300 zł):
Nazwa pozycji (np. karma)

Wnioskowana kwota

SUMA
Nr rachunku bankowego do przelewu:

Dane właściciela rachunku:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Wskazówki dot. opieki nad
zwierzętami na zakładach CEMEX Polska” i będę się do nich stosował/a.
2. Zobowiązuję się do składania okresowych sprawozdań z realizacji opieki nad w/w zwierzęciem w
ramach programu „Zwierzęta w zakładach” CEMEX Polska. Sprawozdania w formie zdjęć oraz opisu stanu
zdrowia w/w zwierzęcia w pliku Microsoft Word, będę składać raz na pół roku drogą elektroniczną,
umieszczając je na dysku sieciowym: \\plwarfps01\groups\Plaza\Communication\Zwierzeta w zakladzie CX
- sprawozdania
3. Zobowiązuję się do rozliczenia otrzymanych od Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość środków
finansowych.

…………………………………………………….

…………………………………………………

Podpis Opiekuna

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość
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CZĘŚĆ II – rozliczenie
Opis podjętych działań

Rozliczenie dotacji
Nr FV

Dotyczy

Kwota

SUMA
Środki niewykorzystane należy zwrócić na konto Fundacji: 75 1050 0086 1000 0023 3974 5263
Fundacja nie zwraca środków, które zostały wydane ponad kwotę pierwotnie przyznaną.
UWAGA: Wszystkie FV muszą być wystawione na Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość
(Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, NIP: 522 291 68 77). W innym wypadku rozliczenie dotacji
nie będzie możliwe.

Aby rozliczyć dofinansowanie należy:
1. W całości wypełnić niniejszy dokument, wydrukować, podpisać a następnie wysłać skan wraz
ze skanami FV na adres e-mail: PL-Cemex-Uslugi Finansowe/PL/Cemex,
DW: katarzyna.sredzinska@cemex.com, malgorzata.zienkowska@cemex.com
2. Oryginalnie podpisany dokument oraz oryginały FV należy wysłać pocztą na adres Fundacji
3. Wypełnić w/w zobowiązanie dot. składania okresowych sprawozdań z realizacji na dysku sieciowym:

\\plwarfps01\groups\Plaza\Communication\Zwierzeta w zakladzie CX - sprawozdania

…………………………………………………….
Podpis Opiekuna
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