
                              
 

Registrační formulář FRIN 2019 

Veškeré informace o programu, pravidla, podmínky, očekávání a harmonogram najdete na 

webu www.frin.cz. Přečtěte si je prosím, a pokud máte o účast v programu zájem, vyplňte 

tento registrační formulář. Uzávěrka registrací je 15.3.2019 o půlnoci. Na první setkání bude 

pozváno 15 nejzajímavějších týmů/organizací, které se včas registrovaly a splnily všechna 

kritéria účasti. Vybrané týmy pro první setkání zveřejníme do 20.3.2019 a všechny uchazeče 

budeme informovat e-mailem.  

S jakýmikoliv dotazy se neváhejte obrátit na Magdalenu Špačkovou, info@frin.cz nebo +420 

775 117 000. 

Těšíme se na vás a na vaše nápady!  

Tým Českého centra fundraisingu 

 

Sekce I. Informace o organizaci  

Název organizace*:  
Sídlo*:  
IČ*:  
Web*: 
Kontaktní osoba pro FRIN.cz 2019*:  
Pozice*:  
E-mail*: 
Telefon*:  
 
 
Sekce II. Stručný popis fundraisingové kampaně 
 
Popište prosím předpokládané PR / zajištěný mediální prostor testované kampaně (max. 100 
slov) *: 
 
Co od své účasti ve fundraisingovém akcelerátoru očekáváte? (max. 300 slov) *: 
 
 
 
Sekce III. Údaje o kampani přihlášené do FRIN (pokud se hlásíte s novou kampaní, napište 
do kolonek 0) 
 
Hrubý výnos kampaně v loňském roce: 
Náklady kampaně v loňském roce: 
Průměrný výnos kampaně za poslední 3 roky (pokud je relevantní): 
 
 



                              
 

Očekávaný hrubý výnos kampaně v letošním roce: 
Očekávané náklady kampaně v letošním roce: 
 
Počet dárců kampaně v loňském roce: 
Očekávaný počet dárců kampaně v letošním roce: 
 
Průměrná výše daru v kampani v loňském roce: 
Očekávaná výše průměrného daru v kampani v letošním roce: 
 
 
Sekce IV. Základní údaje o financování organizace 
 
Výše ročního rozpočtu 2018*: 
Průměrná výše ročního rozpočtu za uplynulé 3 roky*: 
Z toho z veřejných zdrojů celkem: 
EU: 
Ministerstva: 
Kraje: 
Obce: 
Zahraniční veřejné programy a ambasády v ČR: 
Z toho soukromých zdrojů celkem: 
Soukromé a firemní nadace: 
Individuální dárci – adresní: 
Individuální dárci neadresní – veřejné sbírky: 
Firemní dárci: 
Příjmy z akcí pro veřejnost: 
Z toho vlastních příjmů celkem: 
Prodej služeb: 
Prodej výrobků: 
Příjmy ze sociálního podnikání: 
Jiné vlastní příjmy: 
 
Děkujeme vám za registraci do akceleračního programu FRIN 2019 a těšíme se na 
společnou práci! 
Vyplněním tohoto registračního formuláře statutární zástupce organizace souhlasí se 
zpracováním dat o organizaci a prohlašuje, že si přečetl informace, podmínky a očekávání 
pro registrované účastníky akceleračního programu fundraisingový inkubátor FRIN 2019 a že 
je bere na vědomí a respektuje. České centrum fundraisingu z.s. jako správce osobních údajů 
prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje získaná z tohoto dotazníku v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k 
němuž byly shromážděny. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu 
osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat odesláním emailu na 
adresu: jana.ledvinova@fundraising.cz nebo dopisu na adresu sídla Českého centra 
fundraisingu: Severovýchodní V/1523, Praha 4, 141 00. 


