Inschrijvingsformulier Forum Archeologieprijs

Wie kan meedingen voor deze prijs?
Het Forum Vlaamse Archeologie vzw wil met de Forum Archeologieprijs personen, verenigingen,
instellingen, overheden of ondernemingen die archeologie op een positieve wijze onder de aandacht
brengen, of die een belangrijke bijdrage voor de archeologie in Vlaanderen hebben geleverd,
huldigen.
Wie vult dit formulier in?
Uzelf als kandidaat of als contactpersoon van een vereniging, instelling, overheid of onderneming
vult dit formulier in.
Waar vindt u meer informatie?
Informatie over de prijs vindt u op www.f-v-a.be. Als u vragen hebt over deze prijs kunt u contact
opnemen met Maarten Berkers, maarten.berkers@f-v-a.be .

Gegevens van de kandidaat
1 Vul de gegevens in van de persoon, de vereniging, overheid, instelling of onderneming die u
voorstelt voor de prijs:
Voor- en achternaam:
Rechtsvorm:
Straat en nummer:
Postnummer en gemeente:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:

Gegevens van de aanvrager
2 Vul hier uw eigen correspondentiegegevens in:
Vul deze gegevens enkel in indien ze verschillen van die bij vraag 1
Voor- en achternaam:
Functie:
Straat en nummer:
Postnummer en gemeente:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Motivering van de kandidatuur
3. Geef een omstandige motivering die aangeeft op welke wijze de onder punt 1 genoemde persoon,
instelling, overheid, vereniging of onderneming archeologie op een positieve wijze onder de
aandacht heeft gebracht of welke belangrijke bijdrage hij of zij heeft geleverd aan de archeologie in
Vlaanderen.

Bij te voegen documenten
6 Voeg eventuele bijlagen bij uw aanvraag en nummer ze:
bijlage 1:
bijlage 2:
…

Ondertekening
7 Vul onderstaande verklaring in:
Ik heb kennis genomen van het reglement van 1 mei 2016 betreffende de Forum Archeologieprijs en
verklaar mij akkoord met de bepalingen ervan. Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar
waarheid zijn ingevuld.

Datum:

Handtekening:

Wat nu?
Stuur dit volledig ingevulde formulier op naar forumarcheologieprijs@f-v-a.be, na ontvangst krijg je
een bevestiging. Het ingestuurde dossier wordt conform het reglement behandeld.

