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დამტკიცებულია 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  
მერის 2022 წლის ___ მარტის 

N_______________ ბრძანებით 

 
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს 

 ბატონ _______________________________ 

 

განმცხადებელი:   
       (სახელი   გვარი) 

 
       მისამართი:   

(რეგისტრაციის ან/და ფაქტიური) 
 
 
 
 
 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

 

             ბატონო ____________, 

გავეცანი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი წლის ბიუჯეტით გათვა-

ლისწინებული ქვეპროგრამის „ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების 

ხელშეწყობა“, ღონისძიების „ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდა-

ჭერა“ ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის პირობების შესახებ დებულებას, ვეთანხმები და 

მაქვს სურვილი მივიღო მონაწილეობა. 

გთხოვთ,  განიხილოთ ჩემი განაცხადი გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად.      

შევსებული განაცხადი და დებულებით  განსაზღვრული  დოკუმენტაცია  თან ერთვის.           

დანართი:   ფურცელი. 

     

პატივისცემით, 

 

 

განმცხადებლის ხელმოწერა:         

 

თარიღი :    
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განმარტებები: 

 განსხვავებულ ფორმატში შევსებული ან არასრულად შევსებული განაცხადი არ განიხილება. 
 განმცხადებელი პასუხს აგებს განაცხადის შევსების უტყუარობაზე; 
 განაცხადის ჩაბარება - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საქმისწარმოების 
განყოფილებაში (ქ.ბათუმი. ლუკა ასათიანის ქ. N25). 

 
 

გ  ა  ნ  ა  ც  ხ  ა  დ  ი 
 

1. ინფორმაცია  განმცხადებლის  შესახებ 
 
1.1 სახელი/გვარი:      

1.2 დაბადების თარიღი  (წელი, თვე, რიცხვი): 

1.3 პირადი ნომერი:   

1.4 საბანკო რეკვიზიტი: 

1.5 ელ-ფოსტა:  

1.6 ფეისბუქი /სხვა სოციალური ქსელი (არსებობის შემთხვევაში): 

1.7 ტელეფონი (სახლი / მობ.):    

 

2. სპორტული  მიღწევები (ჩამოთვალეთ) 

2.1  

2.2  

2.3  

2.4  

 

3. ინფორმაცია   ღონისძიების   შესახებ 
3.1 ტურნირის  სახელწოდება: 

3.2 ტურნირის  ორგანიზატორი: 

3.3 ჩატარების  ადგილი  (ქვეყანა,  ქალაქი,  შტატი): 

3.4 ტურნირის  განხორციელების  პერიოდი (დაწყება და დასრულება): 

3.5 ტურნირის  კატეგორია: 

 

4. ღონისძიების  მიზნები  და  მოსალოდნელი  შედეგები: 
 

 

4.1  

4.2  

4.3  
 

5. თანადაფინანსება 
 

5.1 მიმწვევი მხარის თანადაფინანსება და დაფინანსების სახეობები (არსებობის შემთხვევაში - სასტუმრო, 
კვება...): 
5.2 სპონსორი ან/და სხვა  და  დაფინანსების  ოდენობა:  (არსებობის შემთხვევაში): 



5.3 ე.წ. ხელზე/გზის/ჯიბის ფული:  

5.4 თანხა პირად საბანკო ანგარიშზე (არსებობის შემთხვევაში - ამონაწერი (ბანკიდან) ან ქვითარი თან 

დაურთეთ): 

 
 

6. ფინანსური დახმარება 
 
6.1 მერიისაგან მოთხოვნილი ჯამური თანხა  (ლარებში). მათ  შორის: 

6.1.1 მგზავრობის ხარჯი: 

6.1.2 ვიზის ხარჯი: 

6.1.3 დაზღვევის ხარჯი: 

6.1.4 სასტუმრო ხარჯები: 

6.1.5 ტურნირში მონაწილეობის  საფასური / ხარჯი: 

6.1.6 სპორტული ეკიპირების საფასური: 

 

 

ვადასტურებ,  რომ  ზემოაღნიშნული  ინფორმაცია  შეესაბამება  სინამდვილეს  და  საჭიროების  შემთხვევაში, 
შემიძლია წარმოვადგინო სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 

 

განმცხადებლის ხელმოწერა: 

 

თარიღი: 
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გ ა მ ო კ ი თ ხ ვ ა 
 

1. მოგწონთ თუ არა ქვეპროგრამა (მოკლედ - კი ან არა): 

2. საჭიროებს  ცვლილებებს (მოკლედ დაასახელეთ, რა სახის ცვლილებებია თქვენი აზრით გასატარებელი): 

3. თქვენი  მოსაზრებები  /  კომენტარები  ქვეპროგრამასთან  დაკავშირებით  (არსებობის  შემთხვევაში, 
გთხოვთ,  მოკლედ  და  ლაკონურად  გამოხატოთ  თქვენი  მოსაზრებები,  შეფასებები,  კომენტარები, 
სურვილები  თუ  შენიშვნები): 
 


