დანართი 2
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერის 2018 წლის ____ ნოემბრის
№........... ბრძანებით

ნომინანტის წარდგენის განაცხადი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ლაშა კომახიძეს

ბატონო ლაშა,
გთხოვთ, განიხილოთ განაცხადი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული პროგრამის „კულტურულ- საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა“, ქვეპროგრამის „ხელოვანთა ხელშეწყობა", ღონისძიებაში „წლის ხელოვანი“ მონაწილეობის მიზნით.

პატივისცემით,

განმცხადებლის ხელმოწერა (ფაქსიმილია):

განსხვავებულ ფორმატში შევსებული განაცხადი არ მიიღება
ნომინანტის წარდგენის განმარტებები:
განმცხადებელი პასუხს აგებს განაცხადის შევსების უტყუარობაზე;
რამდენიმე ნომინანტის წარდგენის შემთხვევაში, თითოეულ ნომინანტზე, ივსება ახალი
განაცხადი. ფორმატი: ერთი განაცხადი - ერთი ნომინანტი - ერთი ნომინაცია;
დაინტერესებული სუბიექტი უფლებამოსილია, ერთი ნომინანტი წარადგინოს სხვადასხვა/რამდენიმე ნომინაციაზე, მაგრამ არაუმეტეს 3-სა. ფორმატი: ერთი განაცხადი - ერთი ნომინანტი ერთი ნომინაცია;
განაცხადის ჩაბარება - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების
განყოფილება (ქ.ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ.N25);
სასურველია, შევსებული განაცხადის ელექტრონული ვარიანტი გაიგზავნოს ელფოსტაზე:
sportidaaxalgazrdoba2018@gmail.com.
განაცხადი
1. ინფორმაცია წარმდგენის შესახებ
მონაცემთა დასახელება

№

საინიციატივო ჯგუფი / იურიდიული პირი

1

2

1

წარმდგენი

2

საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი
(სახლი / მობ.)

3

მისამართი (რეგისტრირებული / ფაქტიური)

4

ელ - ფოსტა

5

ვებგვერდი ფეისბუქი
ან სხვა (არსებობის შემთხვევაში)

2.

მონაცემები ნომინანტის შესახებ
თუ ნომინანტი

სახელი და გვარი
(ხელოვანი)

დაბადების

პირადი

არასრულწლოვანია

თარიღი

ნომერი

(პირდ. № კანონიერი

რიცხვი/თვე/წელი

№
1

1

2

წარმომადგენლის)

3

4

ნომინაცია
(აირჩიეთ, რომელიმე
ერთი ნომინაცია /
მუხლი 3. პუნქტი 1.)

5

3. ნომინანტის მიერ მიმდინარე წელს მიღწეული წარმატება (ები)
(დაასახელეთ / ჩამოთვალეთ ნომინანტის მიერ, მიმდინარე წლის და კარიერის მანძილზე
მიღებული ჯილდოები (ნომინაცია) / წოდება / რეგალიები და სხვა მიღწეული წარმატებები...)

რიგითობა

№

ღონისძიება

ღონისძიების
ორგანიზატორი

1

2

სტატუსი
საერთაშორისო/ქვეყნის,
რეგიონის/ქალაქის/სხვა

მიღებული ჯილდო

ლოკაცია

თარიღი

წარმდგენი

ნომინაცია/წოდება/

(არსებობის

რეგალიები და სხვა..

შემთხვევაში)

3

4

5

6

7

დაასახელეთ / ჩამოთვალეთ ნომინანტის მიერ 2018 წელს მიღწეული წარმატება (ები)
1.
2.
...
დაასახელეთ / ჩამოთვალეთ ნომინანტის მიერ კარიერის მანძილზე (არსებობის შემთხვევაში)
მიღწეული წარმატებები...
1.
...

4. დამატებითი ინფორმაცია
ჩაწერეთ ნომინანტთან დაკავშირებული სხვა, ნებისმიერი სახის - მნიშვნელოვანი და საჭირო
ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში).
5. თანდართული დოკუმენტები
5.1 ბიოგრაფიული მონაცემები;
5.2. ნომინანტის ღირსების, ღვაწლისა და დამსახურების ამსახველი დოკუმენტური და სხვა
სახის თანდართული აუდიო/ვიდეო მასალა, საბუთები (მათი არსებობის შემთხვევაში);
5.3. ფოტოსურათი (ერთი ცალი);
5.4. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის - მოწმობის ასლი;
5.5. ცნობა რეგისტრაციის (საცხოვრებელი ადგილის) შესახებ;
5.6. თუ განმცხადებელი არასრულწლოვანია, კანონიერი წარმომადგენლის (დედის ან მამის)
პირადობის მოწმობის ასლი და განმცხადებლის დაბადების მოწმობის ასლი.
5.7. სარეკომენდაციო წერილები:
5.7.1. ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე და ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული
კულტურულ - საგანმანათლებლო დაწესებულებების და თვითშემოქმედებითი კოლექტივების
შემთხვევაში - დარგობრივი (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო). ასევე, დასაშვებია სხვა ნებისმიერი;
5.7.2. საინიციატივო ჯგუფის შემთხვევაში - დარგობრივი (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან) და პროფილური. ასევე, დასაშვებია სხვა ნებისმიერი;
5.8. სხვა დამადასტურებელი თუ საჭირო დოკუმენტაცია, წარმდგენის შეხედულებისამებრ.

წარმდგენის ხელმოწერა (ფაქსიმილია) / ბეჭედი
თარიღი: რიცხვი/თვე/წელი
თუ წარმდგენი არანაკლებ 20 კაციანი საინიციატივო ჯგუფია
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
1. 7
.18
.19
.20
.

სახელი და გვარი

1

თარიღი: რიცხვი/თვე/წელი

პირადი №

2

მისამართი

3

ხელწერა

4

შენიშვნა

5

