
                                           Druk nr 2 do
Zarządzenia nr 54/1/2013 
Prezydenta Miasta Lublin 

z dnia 25 stycznia 2013 r. z późn. zm.

Wniosek aplikacyjny uczestnictwa w projekcie bezpłatnego
udostępniania organizacjom pozarządowym sal

gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin 
pn. „Sportowa szkoła” 

1. Informacje o organizacji.
Nazwa Organizacji:

Adres siedziby
E-mail, tel.

Wysokość składki członkowskiej (miesięcznie):
Prowadzenie działalności gospodarczej (tak/nie):

Liczba dzieci i młodzieży objętej szkoleniem:
Liczba grup szkoleniowych:

Dyscypliny sportowe w
zakresie których

prowadzone jest szkolenie
sportowe

2. Dotychczas wykorzystywane obiekty (w okresie ostatnich 2 lat).
Nazwa szkoły/ obiektu Okres użytkowania Rodzaj prowadzonych zajęć

  

3. Wnioskowane jednostki.
POUCZENIE:
- Należy wskazać tylko dwie szkoły (salę pierwszego wyboru oraz salę rezerwową), terminy
w  jakich  miałyby  być  one  udostępnione  (terminy  nie  mogą  być  inne  niż  te,  które  do
udostępnienia zgłosiła dana szkoła) wraz z krótkim uzasadnieniem.
-  W przypadku  prowadzenia  większej  liczby  sekcji/grup  szkoleniowych  należy  wypełnić
odrębne tabele dla każdej z sekcji/grupy.
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Sekcja/grupa szkoleniowa:
Nazwa/ Nr Szkoły Terminy 

(dni tygodnia i godziny)
Uwagi

W przypadku przyznania jednostek wnioskodawca oświadcza, że:
1.  zgodnie  z  §  6  ust.  5  Regulaminu  projektu  bezpłatnego  udostępniania  organizacjom
pozarządowym  sal  gimnastycznych  przez  szkoły  prowadzone  przez  Gminę  Lublin  pn.
„Sportowa Szkoła”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/1/2013 Prezydenta Miasta
Lublin  z  dnia  25  stycznia  2013 r.  z  późn.  zm.  nie  wprowadzi  dodatkowych  opłat
związanych  z  prowadzonymi  w  ramach  projektu  zajęciami  (składka
członkowska/wpisowe/opłata za treningi);
2. zgodnie  z  §  7  ust.  2  Regulaminu  projektu  bezpłatnego  udostępniania  organizacjom
pozarządowym  sal  gimnastycznych  przez  szkoły  prowadzone  przez  Gminę  Lublin  pn.
„Sportowa Szkoła”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/1/2013 Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 25 stycznia  2013 r. z późn. zm.  akceptuje ww. Regulamin oraz regulamin
przyznanego obiektu/regulaminy przyznanych obiektów.

Ponadto  wnioskodawca  deklaruje,  że  jest  zainteresowany otrzymaniem możliwości
korzystania  z  obiektów  niewskazanych  we  wniosku,  a  zaproponowanych  przez  Wydział
Sportu i Turystyki w ramach dostępnej puli godzin.

.............................................................
        (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu)

Prosimy drukować dwustronnie.
Nr Mdok: 41615/04/2017  2


