Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie https://witkac.pl/

Instrukcja logowania w generatorze Witkac.pl:
1. W wyszukiwarce należy znaleźć/otworzyć stronę www.witkac.pl
2.Przy pierwszym logowaniu do generatora utworzyć konto ( czerwony przycisk w prawym górnym
rogu).
3.Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego aktywujemy link na podanej w formularzu skrzynce
mailowej. Mail może być podany do logowania prywatny albo klubowy.
4.Następnie logujemy się na stronie www.witkac.pl podając login – mail który został użyty przy
rejestracji oraz hasło.
5.Po zalogowaniu się, w zakładce z lewej strony ( lub na górze strony) pojawią się nazwy konkursów i
nazwa Urzędu który je organizuje. Należy tą zakładkę rozwinąć i wejść w kolejną zakładkę trwa nabór.
6.Dla ułatwienia wyszukania konkursu należy w wyszukiwarce wpisać : województwo : śląskie, status
konkursu : trwa nabór, termin realizacji zadania , strefa pożytku publicznego : wszystkie,
Organizatorzy konkursów : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, komórki organizacyjne:
Departament Sportu .
Po wypełnieniu danych w wyszukiwarce, z prawej strony pojawią się tytuły konkursów ogłoszonych
przez Departament Sportu.
7.Po kliknięciu w link wybranego konkursu przechodzimy do strony ze wszystkimi danymi konkursu
zgodnie z danymi wskazanymi na stronie :
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/
https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/?p=2021%5EOtwarte+konkursy
+ofert%5Etrwaj%C4%85ce
8.Dla ułatwienia w generatorze www.witkac.pl w punkcie dokumentacja konkursowa został
dodatkowo załączony przykładowo wypełniony wzór oferty. Proszę o zapoznanie się ze wzorem ze
szczególnym uwzględnieniem wskazanych możliwych rezultatów do osiągnięcia .
9.Następnie należy kliknąć zielony przycisk w prawym górnym rogu : dodaj ofertę.
10.Pojawi się okienko Utwórz ofertę , klikamy dalej w utwórz nową ofertę, następnie stwórz ofertę
bez wypełniania danych.
Pojawi się 8 kolejnych stron do wypełnienia. W każdej trzeba zaznaczyć odpowiednie pole lub je
uzupełnić samodzielnie. W przeglądarce pojawiają się na czerwono podpowiedzi w celu poprawnego
wypełnienia oferty.
11.Ofertę można zapisać i wyjść aby później do niej powrócić i dokonać ewentualnych zmian (edycja
oferty).

12.Po prawidłowym zapisaniu oferty pojawi się okienko złóż ofertę. Po złożeniu oferty w formie
elektronicznej , należy ją wydrukować ( wygenerować ofertę) podpisać zgodnie z zasadami
reprezentacji i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do
27 stycznia 2021 r.

