
            Zarządzenie Nr 217/2012
Wójta Gminy Wielowieś 
z dnia 30 marca 2012

w sprawie:  ustalenia wzoru wniosku dla potrzeb udostępniania kompleksu 
boisk „Moje boisko- Orlik 2012” w Wielowsi przy ul. Szkolnej 12. 

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt.  3  –  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  pozn.  zm.)
zarządzam co następuje:

§1

Ustala  się  wzór  wniosku  dla  potrzeb  udostępniania  boisk  sportowych
wchodzących  w  skład  kompleksu  sportowego  w  ramach  programu  „Moje
boisko-Orlik 2012” położonego w Wielowsi przy ul. Szkolnej 12 stanowiących
grupy  powyżej  30  uczestników,  celem  organizacji  imprez  sportowych,
społeczności lokalnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisano:
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  217/2012

Wójta Gminy Wielowieś z dnia 30.03.2012

……………..……………….

(miejscowość i data)

Wniosek o udostępnienie boiska

w ramach kompleksu Boisk sportowych ORLIK 2012 
 Wielowieś ul. Szkolna 12 dla potrzeb organizacji imprez sportowych 

dla społeczności Gminy Wielowieś 

…………………………………………………………………………… reprezentowana przez

(nazwa klubu, stowarzyszenia lub grupy zorganizowanej)*

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

(imię i nazwisko- w przypadku instytucji (adres /siedziby klubu, stowarzyszenia)

organ reprezentujący)

NIP……………………………………………………*

 W przypadku osoby fizycznej  reprezentującej grupę zorganizowaną nr dowodu 
osobistego…………………………….. wydany przez …………………………………………. 

składa wniosek o udostępnienie boiska wraz z szatnią do piłki nożnej/ koszykowej/ całego 
kompleksu wraz z zapleczami socjalno-szatniowymi*

w dniach………………………………………………………………………………………………….

w godzinach …………………………………………………………………………………………….

dla 
potrzeb……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

*- odpowiednie zakreślić



Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obiektu sportowego i ponoszę

pełną odpowiedzialności materialną i osobistą na wypadek ewentualnych szkód zaistniałych podczas korzystania 
oraz za wypadki, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu powstałe w związku z korzystaniem z obiektu 
sportowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  niezbędnych do realizacji procedury 
rezerwacji płyty boisk Orlik 2012 – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 
Nr 133 poz.883).

…………………………………

Podpis (pieczątka imienna) osoby reprezentującej

(klub sportowy, stowarzyszenie,

grupę zorganizowaną)

Zgodnie z powyższym wyrażam zgodę na udostępnienie boiska /kompleksu/ 
w dniu …………..………………………w godż………………………………. oraz zobowiązuje do 
przestrzegania Regulaminu zgodnie z Uchwałą nr VI/41/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 maja 2011 
w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. 
Szkolnej 12 w Wielowsi oraz przepisów BHP i PPOŻ.

…………………………………

Wójt Gminy Wielowieś 


