
Zarządzenie Nr 6/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

z dnia 3 stycznia 2023r. 

w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadań własnych 

Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby 

sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec. 

      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2023 

                                                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

             z dnia 3 stycznia 2023 r. 

OGŁOSZENIE 

otwartego konkursu projektów nr 2/2023 na realizację zadań własnych Miasta i Gminy 

Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe 

działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

I. Informacje podstawowe: (przedmiot dotacji, warunki ubiegania się o udzielenie dotacji) 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec ogłasza otwarty konkurs projektów nr 2/2023 na 

realizację przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec, zadań 

własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. 

2. Na realizację przedsięwzięć, o których mowa w punkcie 1 powyżej (w dalszej części jako: 

„projekty”) może zostać udzielona z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec dotacja celowa 

(w dalszej części jako: „dotacja”), o której mowa w Uchwale Nr XLI/416/2021 Rady Gminy 

Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania  

i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz 

kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 363 – w dalszej 

części jako: „uchwała”). 

3. Wyrażeniom: „dotacja”, „projekt”, „Wnioskodawca”, „Beneficjent”, „umowa” użytym w 

treści niniejszego ogłoszenia należy nadać takie znaczenie jakie zostało im nadane  

w treści §2 uchwały. 

4. Dotacja ma służyć realizacji celów publicznych z zakresu sportu, którymi są: 

1) wspieranie rozwoju systemu szkolenia w sporcie, w szczególności dzieci  

i młodzieży, wzrostu jego długofalowej efektywności oraz poziomu wykorzystania sportu 

na rzecz budowy kapitału społecznego w Mieście i Gminie Czarny Dunajec; 

2) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, w tym 

warunków jakie oferują kluby sportowe, działające na terenie Miasta i Gminy Czarny 

Dunajec; 

3) zapewnienie szerokiej dostępności mieszkańców Miasta i Gminy Czarny Dunajec do 

działalności sportowej, prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Miasta i Gminy 

Czarny Dunajec, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

4) pobudzanie kreatywności i wpływu społeczności lokalnej na rozwój sportu na terenie 

Miasta i Gminy Czarny Dunajec; 

5) pobudzanie społeczności lokalnej do aktywnego, sportowego trybu życia, poprzez 

zwiększenie potencjału klubów sportowych, działających na terenie Miasta i Gminy 

Czarny Dunajec. 

5. O dotację, może ubiegać się każdy klub sportowy nie działający w celu osiągnięcia zysku, 

który na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec prowadzi działalność sportową. 

6. Dotacja powinna być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w szczególności: 

a) transport; 

b) wynajem obiektów; 

c) opiekę medyczną, badania lekarskie; 



d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup odżywek; 

e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, 

zezwolenia); 

f) opłaty startowe; 

g) ubezpieczenia OC Beneficjenta oraz NW zawodników i trenerów; 

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, w tym odzieży  

i obuwia sportowego; 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

w szczególności: 

a) opłaty za sędziowanie zawodów; 

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi; 

c) zakup nagród, pucharów, medali, 

d) zakup napojów, 

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego; 

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej: wynagrodzenia trenerskie  

i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe; 

7. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego; 

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na Beneficjenta lub osoby  

w nim zrzeszone; 

3) kosztów opłat statutowych; 

4) prowadzenia obsługi księgowej klubu (Beneficjenta); 

5) prowadzenia obsługi prawnej klubu (Beneficjenta); 

6) działalności partii politycznych; 

7) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów 

zawodowych; 

8) działalności fundacji, których utworzonych przez partie polityczne; 

9) zobowiązań Beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 

wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

10) kosztów stałych, związanych z administrowaniem obiektami należącymi do Beneficjenta 

oraz obsługą administracyjno-księgową Wnioskodawcy (Beneficjenta); 

11) realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowo – budowlanych,  

12) zakupu gruntów oraz środków trwałych, 

13) prowadzenia działalności gospodarczej, 

14) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 5 ust. 1 

uchwały.  

 
II. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje: 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.: 

1) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec (na dzienniku podawczym); 

2) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 

2, 34-470 Czarny Dunajec; 

 

UWAGA: W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie 

wpływu wniosku decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu (prezentatą) a nie 

data stempla pocztowego (data nadania za pośrednictwem operatora pocztowego). 

 

 

III. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonej na dotacje w ramach ogłoszonego 

konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji: 

 

1) Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie, przeznaczonych na dotacje 

objęte niniejszym otwartym konkursem: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). 

 



2) Formą wypłaty z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec przyznanej dotacji: dotacja zostanie 

przekazana po zawarciu przez Gminę z Beneficjentem umowy o udzielenie dotacji (umowy o 

realizację projektu) w drodze uznania, przyznaną kwotą dotacji, rachunku bankowego 

Beneficjenta wskazanego w tej umowie. 

 

IV. Termin realizacji przedsięwzięć wynikających z projektów: 

Do otwartego konkursu mogą być składane projekty, obejmujące przedsięwzięcia, które 

rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2023 r., a kończyć się będą nie później niż 

31.12.2023r. Przedmiotem dotacji nie mogą zostać objęte wydatki, poniesione przez Beneficjenta 

na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji (umowy o realizację projektu). 

V. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim 

przedsięwzięcie 

 

1. Wnioskodawca w ramach niniejszego otwartego konkursu projektów może złożyć tylko jeden 

wniosek o udzielenie dotacji.  

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone w formularzu wniosku o przyznanie dotacji 

na wsparcie projektu z zakresu sportu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Stosownie do treści postanowień §14 ust. 3 – 6 uchwały, powołana przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Czarny Dunajec: Komisja konkursowa jest uprawniona do skierowania do 

Wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia stwierdzonych we wniosku braków, jak również 

może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez Wnioskodawcę, w określonym 

przez tę Komisję terminie: uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego 

wniosku. Niezastosowanie się do powyższych wezwań przez Wnioskodawcę skutkuje 

odrzuceniem wniosku.  

4. Wnioskodawca winien przedstawić wniosek zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, 

gwarantując wysoką jakość wykonania projektu w ramach celu, określonego wyżej  

w pkt I ppkt 4, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

5. Jeśli otrzymana dotacja po stronie Wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną  

w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 202, s. 

1 z dnia 7.06.2016) warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest łącznie: 

1) dochowanie ze strony Wnioskodawcy wymagań z rozporządzenia Komisji (UE)  

Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352  

z dnia 24.12.2013 r. ze zm.); 

2) przedstawienie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących  

w szczególności Wnioskodawcy i powadzonej przez niego działalności gospodarczej 

oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej  

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 

pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – na formularzu informacji 

przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiącym załącznik do 

rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 

53, poz. 311 ze zm.). 

6. Dotacja może zostać przyznana po spełnieniu następujących warunków: 



1) Wnioskodawca w ramach projektu zapewnia co najmniej 50% udział mieszkańców Miasta i 

Gminy Czarny Dunajec w stosunku do liczby wszystkich uczestników biorących udział w 

projekcie (niniejszy warunek nie ma zastosowania do projektów polegających na 

organizacji imprez/wydarzeń sportowych, o charakterze ponadgminnym, w których mogą 

brać czynny udział oprócz osób będących mieszkańcami Miasta i Gminy oraz klubów 

sportowych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy, również inne osoby - w 

tym kluby sportowe - spoza terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec); 

2) Wnioskodawca, nie dopuścił się, w okresie ostatnich 2 lat, poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o udzielenie dotacji naruszeń skutkujących zwrotem udzielonej przez Gminę 

dotacji w wysokości co najmniej 50% łącznej kwoty udzielonej dotacji; 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz termin dokonywania wyboru 

projektów zostały unormowane w uchwale (Rozdział 2 i 3 uchwały). Unormowania te 

przewidują m.in.: 

 

1. Wniosek o udzielenie dotacji finansującej zgłoszony projekt sporządza się na formularzu 

stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. Wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór 

sprawozdania z rozliczenia dotacji można pobrać ze strony internetowej: http://www.czarny-

dunajec.pl w zakładce: KULTURA/SPORT.  

2. W celu opiniowania złożonych wniosków w ramach otwartego konkursu projektów, Burmistrz 

Miasta i Gminy Czarny Dunajec powołuje Komisję konkursową, która dokonuje oceny 

wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 

3. Przy ocenie wniosków pod względem merytorycznym, Komisja konkursowa stosuje 

następujące dyrektywy pierwszeństwa oraz zasady: 

1) w przypadku niewystarczającej ilości zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy 

Czarny Dunajec środków na realizację wszystkich zgłoszonych projektów, dotacje 

przyznawane będą w pierwszej kolejności na realizację tych projektów, które w wyższym 

stopniu spełniają następujące warunki: 

a) są ukierunkowane na dzieci i młodzież;  

b) zapewniają systematyczny, całoroczny program zajęć; 

c) zapewniają zajęcia lub treningi ukierunkowane na jedną lub kilka spośród 

następujących zimowych dyscyplin olimpijskich: narciarstwo klasyczne, biathlon, 

łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie, lub następujących letnich dyscyplin 

olimpijskich: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny, lekka atletyka, 

lub dyscyplin nieolimpijskich: dyscypliny siłowe; 

d) uwzględniają organizację imprezy/wydarzenia sportowego, w którym mogą brać 

czynny udział również mieszkańcy Miasta i Gminy Czarny Dunajec niezrzeszeni  

w klubie sportowym (Wnioskodawcy), w tym zrzeszeni w innych klubach 

sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec;   

2) przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się: 

a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z zakresu sportu, 

określonego w §3 uchwały; 

b) możliwość realizacji projektu przez Wnioskodawcę, w odniesieniu do celu 

publicznego z zakresu sportu, określonego w §3 uchwały; 

c) poziom i jakość prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć, treningów, szkolenia, 

odzwierciedlony wynikami sportowymi oraz innymi osiągnięciami  

z ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o dotację,  

a także aktualnymi certyfikatami wystawionymi przez uprawnione podmioty (jakość) 

i/lub kwalifikacjami osób przy udziale których Wnioskodawca będzie realizował 

projekt; 

d) zasięg i skalę projektu, mierzone głównie ilością uczestników projektu (treningów, 

zajęć, imprez lub zawodów sportowych) oraz czasokresem, ilością zajęć/ treningów/ 

imprez/ zawodów przewidywanych w ciągu roku w ramach projektu, w odniesieniu 

do wnioskowanej kwoty dotacji (efektywność);  



e) planowany przez Wnioskodawcę udział środków własnych lub środków finansowych 

pochodzących z innych – zewnętrznych źródeł – na realizację projektu; 

f) planowany przez Wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

g) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys 

projektu), z uwzględnieniem możliwych do sfinansowania kosztów, określonych w 

§5 uchwały; 

h) wysokość środków budżetowych, przeznaczonych na zorganizowany otwarty 

konkurs projektów; 

4. Komisja konkursowa ocenia wnioski w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy 

termin składania wniosków. Oceny wniosku Komisja konkursowa dokonuje na formularzu 

oceny formalnej oraz formularzu oceny merytorycznej wniosku, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących 

sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy 

Czarny Dunajec. 

5. Stanowisko Komisji konkursowej zawierające listę ocenionych wniosków wraz  

z przypisaną im oceną punktową i proponowaną wysokością dotacji przewodniczący Komisji 

konkursowej przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarny Dunajec. 

6. Ostatecznego wyboru projektów do objęcia dofinansowaniem wraz z określeniem kwot 

przyznanych dotacji oraz formy ich wypłaty dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Czarny 

Dunajec, w formie zarządzenia, w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie 

Miasta i Gminy Czarny Dunajec. 

7. Upoważnieni przedstawiciele Beneficjenta zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów do osobistego stawiennictwa w 

Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec w celu uzgodnienia warunków umowy o realizację 

projektu. 

8. Z Beneficjentem zostaje zawarta umowa o realizację projektu. Zawarcie umowy  

w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności jest warunkiem przekazania 

Beneficjentowi przyznanej kwoty dotacji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2023 

                                                                                    Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

             z dnia 3 stycznia 2023 r.. 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

Nazwa Klubu Sportowego  

 

 

 
 

Nazwa projektu/ dyscyplina  

 

 

 
 

I. Wymogi formalne bezwzględne (nie podlegające 

uzupełnieniu) 

TAK/NIE 

1  

wniosek został złożony przez podmiot uprawniony; 

 

 

2  

wniosek został złożony w terminie naboru; 

 

 

3 zakres rzeczowy projektu dotyczy realizacji celu publicznego z zakresu sportu, 

określonego w uchwale Nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 

30 grudnia 2021; 

 

4 złożenie wniosku, którego treść nie odpowiada treści ogłoszenia otwartego 

konkursu; 

 

 

5  złożenie, w określonym terminie, innych uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień 

dotyczących treści wniosku, żądanych przez Komisję; 

 

 

 

II. Wymogi formalne możliwe 

do uzupełnienia  

TAK/NIE Zwrócono się o 

uzupełnienie braków, 

poprawę do dnia  

Dokonano 

uzupełnienia poprawy 

z dniem TAK/NIE 

1 Złożenie wniosku na właściwym 

formularzu, określonym w załączniku  

nr do Uchwały Nr XLI/416/2021 Rady 

Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 

grudnia 2021r. 

   

2 Wypełniono wszystkie wymagane punkty 

formularza 

 

   

3 Załączenie do formularza wniosku 

wymaganych załączników; 

 

   



4 Złożenie wniosku w sposób zgodny z 

zasadami określonymi w ogłoszeniu o 

otwartym konkursie; 

   

5 Złożenie wniosku podpisanego przez 

osoby upoważnione do tego zgodnie z 

aktualnym odpisem z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub innym właściwym 

rejestrem/ewidencją. 

   

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KOMISJI  

Po przeprowadzeniu analizy wymogów formalnych Komisja stwierdza, że wniosek  

PODLEGA / NIE PODLEGA*    ODRZUCENIU  

z uwagi na spełnienie / nie spełnienie kryteriów formalnych*  

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. ……………………………… 

 

2. ……………………………… 

 

3. ………………………………. 

 

4. ………………………………. 

 

5. ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 

3 stycznia 2023 r.. 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

Nazwa Klubu Sportowego  

 

 

 
 

Nazwa projektu/ dyscyplina  

 

 

 
 

III. Wymogi merytoryczne bezwzględnie wymagane   TAK/NIE 
1 Projekt zapewnia co najmniej 50% udział mieszkańców Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

w stosunku do liczby wszystkich uczestników biorących udział  

w projekcie (warunek nie ma zastosowania do projektów polegających na organizacji 

imprez/wydarzeń sportowych, o charakterze ponadgminnym) 

 

2 Wnioskodawca, nie dopuścił się, w okresie ostatnich 2 lat, poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o udzielenie dotacji naruszeń skutkujących zwrotem udzielonej przez 

Gminę dotacji w wysokości co najmniej 50 % łącznej kwoty udzielonej dotacji. 

 

 

IV. II. Spełnienie dyrektyw pierwszeństwa (wpływających na 

pierwszeństwo w przyznaniu dotacji 

Ilość możliwych 

do uzyskania 

punktów  

Ilość 

uzyskanych 

punktów  

1 Projekt jest ukierunkowane na dzieci i młodzież 

 
3  

2 Projekt zapewnia systematyczny, całoroczny program zajęć  

 
3  

3 Projekt zapewnia zajęcia lub treningi ukierunkowane na jedną lub 

kilka spośród dyscyplin wymienionych w Uchwale Nr XLI/416/2021 

Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. 

3  

4 Projekt uwzględnia organizację imprezy/wydarzenia sportowego, w 

którym mogą brać czynny udział również osoby niezrzeszone w 

klubie 

2  

 Suma   
 

V. III. Spełnienie zasad wpływających na wysokość dotacji Spełnienie zasad 

w skali % (na 

możliwe 100 %)   

1 Znaczenie zgłoszonego projektu i możliwość realizacji  

w odniesieniu do przywołanego we wniosku celu publicznego  

z zakresu sportu  

 

 



2 Poziom i jakość prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć, 

treningów, szkolenia  
 

 
3 Zasięg i skala projektu w odniesieniu do wnioskowanej kwoty 

dotacji 

4 Planowany przez Wnioskodawcę: udział środków własnych lub 

pozyskanych środków zewnętrznych, wkład rzeczowy i osobowy  

5 Kosztorys projektu z uwzględnieniem możliwych do sfinansowania 

kosztów 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KOMISJI  

Po przeprowadzeniu analizy wymogów merytorycznych Komisja proponuje przyznanie dotacji 

w wysokości: 

 

…………………………………………………...……….. 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1.  ……………………………… 

 

2.  ……………………………… 

 

3.  ……………………………… 

 

4.  ……………………………… 

 

5.  ……………………………… 

 

 


