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ADFORS GRANT  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - OBČANSKÁ SDRUŽENÍ/SPOLKY  

 

 

 

Název organizace (dle rejstříku)  

IČ  

Adresa sídla  

E-mail  

Telefon  

Statutární zástupce organizace  

Bankovní účet  

 
 
 
Čestně prohlašuji, 
 
že jako statutární zástupce výše uvedené organizace jsem seznámen se záměrem 
předkládané žádosti o finanční podporu v rámci ADFORS GRANT ve výši (prosím doplňte) 
…………………………. na projekt s názvem (prosím doplňte) ………………….……….. 
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve formuláři jsou pravdivé a nebyly zamlčeny žádné 
skutečnosti, které jsou podstatné pro způsobilost k realizaci projektu, nebo které by mohly 
jinak ovlivnit výsledek výběrového řízení.  
Souhlasím s odevzdáním žádosti k hodnocení záměru projektu i s jeho předložením 
výběrové komisi složené ze zástupců společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.  
Souhlasím se zveřejněním informací i fotografií naší organizace ve vztahu 
s projektem  ADFORS GRANT.  
Na požádání zástupce SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. předložím zprávu o průběhu 
realizace projektu.  
Jsem si vědom skutečnosti, že nedodržení obsahu tohoto čestného prohlášení může mít za 
následek vyřazení ze soutěže ADFORS GRANT v dalších letech.  
 
Datum a podpis: 
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ADFORS GRANT 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - FYZICKÉ OSOBY  

 

 

 

Žadatel/Zákonný zástupce 
žadatele   

 

Bydliště   

Rodné číslo žadatele1 (zákonného 
zástupce) 

 

E-mail  

Telefon  

Bankovní účet  

 
 
 
Čestně prohlašuji, 
 
že jako žadatel/zákonný zástupce žadatele jsem seznámen se záměrem předkládané 
žádosti o finanční podporu v rámci ADFORS GRANT ve výši (prosím doplňte) 
…………………………. na projekt s názvem (prosím doplňte) ………………….……….. 
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve formuláři jsou pravdivé a nebyly zamlčeny žádné 
skutečnosti, které jsou podstatné pro způsobilost k realizaci projektu, nebo které by mohly 
jinak ovlivnit výsledek výběrového řízení.  
Souhlasím s odevzdáním žádosti k hodnocení záměru projektu i s jeho předložením 
výběrové komisi složené ze zástupců společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.  
Souhlasím se zveřejněním informací i fotografií ve vztahu s projektem  ADFORS GRANT.  
Na požádání zástupce SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. předložím zprávu o průběhu 
realizace projektu.  
Jsem si vědom skutečnosti, že nedodržení obsahu tohoto čestného prohlášení může mít za 
následek vyřazení ze soutěže ADFORS GRANT v dalších letech.  
 
Datum a podpis: 

                                                 
1
 Údaj je nutný pro uvedení do darovací smlouvy. 


