
             Załącznik nr 1 
                         do Zarządzenia nr 23/2021 

         Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
                z dnia 21.09.2021r. 

 

WNIOSEK O WYNAJĘCIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH OSiR ŚWIEBODZIN – WYNAJEM JEDNORAZOWY 

I. Wypełnia zgłaszający wynajęcie*: 

Data zgłoszenia:………………….…… 

Nazwa/ nazwisko i imię:…….……………………………………………..………………………………….………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………..…..………………………………………………… 

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………….…………………………………………..……………… 

Typ podmiotu:…………………………………………………………….………………………………………………..………  

(stowarzyszenie, fundacja, klub sportowy, uks, osoba fizyczna lub inne, jakie?) 

Obiekt sportowy**: 

1. Basen Miejski ul. Sulechowska 6: 

basen rekreacyjny:   1 tor    2 tory 

basen sportowy:    1 tor    2 tory 

 

2. Hala Sportowa ul. Zachodnia 74: 

 boisko   siłownia   tenis stołowy  cały obiekt 

 

3. Stadion Miejski ul. Sikorskiego 25: 

 płyta główna  płyta boczna    trzecia płyta  

 boisko asfaltowe  boisko do mini piłki nożnej   sala konferencyjna 

  

4. Boisko Wielofunkcyjne ul. Park Chopina (przy SP 2): 

 boisko trawiaste   boisko trawiaste z oświetleniem 

 boisko wielofunkcyjne  boisko wielofunkcyjne z oświetleniem 

 cały obiekt   cały obiekt z oświetleniem 

 

5. Boisko Orlik os. Łużyckie (przy SP 6 – ZE nr 1): 

 boisko trawiaste   boisko trawiaste z oświetleniem 

 boisko wielofunkcyjne  boisko wielofunkcyjne z oświetleniem 

 cały obiekt   cały obiekt z oświetleniem 

 

Czas wynajmu: 

Data: godz. od godz. do Liczba uczestników Rodzaj zajęć 

 
 

    

 

Grupa /sekcja**   dzieci   dorośli 

 

Zajęcia zrealizowane w ramach przyznanego wsparcia z Gminy Świebodzin** 

 TAK   NIE 

  

  

   

   

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



Wynajmujący zobowiązuje się do: 

- zachowania porządku i czystości, 

- każdorazowo przed i po wynajmie do sprawdzenia stanu technicznego wynajmowanego obiektu lub jego części, 

- przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć, 

- pozostawienia wynajmowanego obiektu w stanie nienaruszonym, 

- w przypadku uszkodzeń, zniszczeń itp. do ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody powstałe w czasie 

  korzystania z obiektu. 

 

Osoba odpowiedzialna - kierownik grupy………………………………...……………... nr telefonu…………….………….…… 

      (imię i nazwisko) 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- zobowiązuję się uiszczać opłatę w wysokości i terminach podanych w umowie, 

- zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i p.poż w czasie trwania zajęć, 

- zapoznałem się z obowiązującym regulaminem obiektu, 

- zapoznałem się z obowiązującym regulaminem wynajmu obiektu/obiektów sportowych. 

 

Do wniosku załączam dokumenty niezbędne do uzyskania zniżki**: 

 Statut 

 Dokument potwierdzający przynależność do polskiego związku sportowego (np. licencja klubu) 

 Wpis do ewidencji starosty 

 Wpis do KRS 

 Inne/ Jakie?……………………………………………………………... 

 

 

………………………………………………………………………….. 

     (czytelny podpis wnioskodawcy / pieczęć organizacji) 

 

*  wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) 

** zaznaczyć „x” właściwe 

 

II. Wypełnia kierownik obiektu 

 Potwierdzam rezerwację    Nie potwierdzam rezerwacji 

 odpłatność 100% 

 odpłatność 50% 

 odpłatność 10% 

Adnotacje kierownika obiektu/ 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……….. 

 

Data: …………………………….     ………………………………………………… 

        podpis kierownika 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


