
Lp. Termin składania wniosku Okres rezerwacji 

1 Do 16.03.2020 r. 01.03-30.06.2020 r. 

 

Wniosek zgłoszeniowy o udostępnienie boiska 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” ul. Kazimierzowska 58 

…………………………………………………………………………………… reprezentowany przez 
(nazwa, forma prawna i adres siedziby) 

…………………………………………… …..…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko opiekuna grupy zorganizowane ) 

telefon/e-mail …………………………………………. ………………………………………………… 

 16.00-17.30 17.30-19.00 19.00-20.30 

Liczba 
dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

 

Poniedziałek        

Wtorek        

Środa        

Czwartek        

Piątek        

*proszę o zaznaczeni bloku treningowego (X),  wpisanie grupy treningowej i ilość uczestników korzystających z boiska 

Czy podmiot występujący o udostępnienie obiektu „Moje boisko Orlik 2012” realizuje zadania publiczne        
TAK/NIE 

 
Liczba uczestników 

korzystających z boiska 
„Orlik” przy. Ul. 

Kazimierzowskiej 58: 

W tym dziewczynek 
korzystających z boiska 

„Orlik”  

ul. Kazimierzowskiej 58: 

W tym chłopców 
korzystających z boiska 

„Orlik”  

ul. Kazimierzowskiej 58: 

liczba uczestników z 
Dzielnicy Mokotów 

korzystających z boiska 
„Orlik”  

ul. Kazimierzowskiej 58: 
    

 
Mecze ligowe…………………………………………………………………………………………….. 

 (proszę wypisać daty i godziny) 

Wnioski zostaną weryfikowane w razie jakichkolwiek nieprawidłowości wniosek może być odrzucony 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem obiektu sportowego i ponoszę pełną odpowiedzialność 

materialną i osobistą, w związku z ewentualnym powstaniem, w trakcie korzystania z obiektu, wszelkich szkód, zniszczeń, wypadków, 

uszkodzeń ciała i innych uszczerbków na zdrowiu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  niezbędnych do realizacji 

procedury rezerwacji płyty boisk Orlik 2012 – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000). 

Przyznawanie terminów będzie weryfikowane zgodnie z liczbą uczestników.   

         …………………………………………….. 
         data i podpis (pieczątka imienna) osoby reprezentującej 



Lp. Termin składania wniosku Okres rezerwacji 

1 Do 16.03.2020 r. 01.03-30.06.2020 r. 

 

Wniosek zgłoszeniowy o udostępnienie boiska 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” ul. Chełmska 23 

…………………………………………………………………………………… reprezentowany przez 
(nazwa, forma prawna i adres siedziby) 

…………………………………………… …..…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko opiekuna grupy zorganizowane ) 

telefon/e-mail …………………………………………. ………………………………………………… 

 16.00-17.30 17.30-19.00 19.00-20.30 

Liczba 
dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

 

Poniedziałek        

Wtorek        

Środa        

Czwartek        

Piątek        

*proszę o zaznaczeni bloku treningowego (X)  wpisanie grupy treningowej i ilość uczestników korzystających z boiska 

Czy podmiot występujący o udostępnienie obiektu „Moje boisko Orlik 2012” realizuje zadania publiczne        
TAK/NIE 

 
Liczba uczestników 

korzystających z boiska 
„Orlik” przy.  

Ul. Chełmska 23: 

W tym dziewczynek 
korzystających z boiska 

„Orlik”  

Ul. Chełmska 23: 

W tym chłopców 
korzystających z boiska 

„Orlik”  

Ul. Chełmska 23: 

liczba uczestników z 
Dzielnicy Mokotów 

korzystających z boiska 
„Orlik”  

Ul. Chełmska 23: 
    

 
Mecze ligowe…………………………………………………………………………………………….. 

 (proszę wypisać daty i godziny) 

Wnioski zostaną weryfikowane w razie jakichkolwiek nieprawidłowości wniosek może być odrzucony 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem obiektu sportowego i ponoszę pełną odpowiedzialność 

materialną i osobistą, w związku z ewentualnym powstaniem, w trakcie korzystania z obiektu, wszelkich szkód, zniszczeń, wypadków, 

uszkodzeń ciała i innych uszczerbków na zdrowiu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  niezbędnych do realizacji 

procedury rezerwacji płyty boisk Orlik 2012 – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000). 

Przyznawanie terminów będzie weryfikowane zgodnie z liczbą uczestników.   

         …………………………………………….. 
         data i podpis (pieczątka imienna) osoby reprezentującej 


