
Vasicsek László 

elnök 

Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club

Törzsadatok

Pályázó szervezet alapadatai

Sportszervezet neve  Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club

Pályázó szervezet székhelye

Megye  Somogy  Irányítószám  8636

Település  Balatonszemes  Közterület neve  Bajcsy-Zsilinszky

Közterület jellege  utca  Házszám  23

Épület   Emelet  

Lépcsőház   Ajtó  

Adószám  18783157-1-14

Bankszámlaszám  67000186-11002398-00000000

Sportszervezet hivatalos képviselőjének adatai

Név  Vasicsek László

Beosztás  elnök

Telefonszám  +36 30 405 53 47

E-mail cím  zoomman@freemail.hu

Pályázó kapcsolattartójának adatai

Név  Ódor Attila

Telefonszám  +36 30 331 95 77

E-mail cím  attilaodor7@gmail.com

Költségvetés

Telephely megnevezése Telephely megye Telephely cím Elismerhető költség Támogatási összeg Önerő összege

Balatonszemes Somogy 8636

Balatonszemes

Bajcsy-Zsilinszky

utca

23

788.424 Ft 709.582 Ft 78.842 Ft

Kérjük jelölje be, hogy ezen igénylőlapon igényelt Teqball asztalt milyen bajnoki osztály jogosultság alapján kívánja megpályázni!

Egyéb

Eszközt átvevő személy adatai

Név  Vasicsek László

Beosztás  elnök

Telefonszám  +36 30 405 53 47

E-mail cím  zoomman@freemail.hu

Balatonszemes, 2017.01.03

be/TEQ01-11939/2016/MLSZ



Vasicsek László 

elnök 

Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton Futball Club

Nyilatkozat

Alulírott Vasicsek László,

1. Kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

2. Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a pályázat jóváhagyása érdekében a pályázótól további adatokat kérhet.

3. Kijelentem, hogy a pályázó végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs

folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul.

4. Kijelentem, hogy nyertes pályázat esetében az MLSZ által meghatározott időpontban és helyen az eszközt átveszem.

5. Kijelentem, hogy az eszköz(ök) telepítéshez szükséges feltételeket hiánytalanul biztosítom a szállítás időpontjáig:

Összeszereléshez, telepítéshez 50 méteren belül áramforrás (220 V) biztosítása.

Fix telepítés esetén 1m x 1,5 m-es betonalap megléte.

Minimális játékterület: 8m x 10m.

6. Kijelentem, hogy az eszköz üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat ellátom.

7. Kijelentem, hogy a pályázathoz szükséges mértékű önrészt biztosítom, az MLSZ által megadott bankszámlára a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül

átutalom.

Balatonszemes, 2017.01.03

be/TEQ01-11939/2016/MLSZ



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

Cégszerűen aláírt teqball igénylő formanyomtatvány: ha a formanyomtatvány véglegesítésre került, akkor tudja generálni a
sportszervezet az adatlapot pdf formátumban, amit nyomtatás és aláírás után fel kell tölteni.
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