
Załącznik nr 1a do Regulaminu
 korzystania z pomieszczeń i wyposażenia

Centrum Kultury Gminy Biskupice

……………..…………….……………………………
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu)

…………………………………………………………
(adres zamieszkania/adres podmiotu)

……………………………
(telefon)

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Biskupice

Wniosek

Zwracam się z prośbą o odpłatny wynajem pomieszczeń świetlicy w ……………………………………

celem zorganizowania imprezy okolicznościowej.

1.Informacje:

Wnioskodawca ……………………………………….

Data ………………………………………………………

Planowane godziny ………………………………..

Rozpoczęcie ……………………………..

Zakończenie …………………………….

Przewidywana ilość uczestników …………………....

2.Osoba odpowiedzialna (wnioskodawca) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa:

…………………………………………………………………   
          (imię i nazwisko)                                                     

            ..................................................                                           …………………………………………
                             (podpis)                                                                                     ( pesel)

 Jednocześnie oświadczam, że:

a)  zapoznałem/łam  się  z  obowiązującym  Regulaminem  korzystania  z  pomieszczeń

i  wyposażenia,

b) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i ppoż. w czasie trwania najmu. 

     .......……………………………                        .…......…………………………
     (data złożenia wniosku)                         (podpis wnioskodawcy)

     ……….........…………………            …..….….………..……………
          (decyzja – data)  (podpis Dyrektora)       
                                                                                                                                                                           

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie  z  ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.  1000)  na potrzeby związane z działalnością
Centrum Kultury Gminy Biskupice.



 
Załącznik nr 1b do Regulaminu

 korzystania z pomieszczeń i wyposażenia
Centrum Kultury Gminy Biskupice

……………..…………….……………………………
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu)

…………………………………………………………
(adres zamieszkania/adres podmiotu)

……………………………
(telefon)

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Biskupice

Wniosek

Zwracam się z prośbą o odpłatne użyczenie wyposażenia świetlicy w …………………………………..

dnia …………………… o godz…………….

Przedmiot wynajmu:

Stół (szt)………………….

Krzesła (szt) ……………..

Inne składniki majątku;

……………………………………………………………

……………………………………………………………

2.Osoba odpowiedzialna (wnioskodawca) za wypożyczenie:

………...........…………………………
          (imię i nazwisko)                                                          
………...........…………………………                                                   ……………………………………..
                  (podpis)                                                                                          (pesel)

 Jednocześnie oświadczam, że

a)  zapoznałem/łam  się  z  obowiązującym  Regulaminem  korzystania  z  pomieszczeń

i wyposażenia Centrum Kultury Gminy Biskupice,

b)  zobowiązuję  się  do  należytego  użytkowania  przedmiotu  użyczenia  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem.  

     .......……………………………                        .…......…………………………
     (data złożenia wniosku)                         (podpis wnioskodawcy)

     ……….........…………………            …..….….………..……………
          (decyzja – data)     (podpis Dyrektora)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych zgodnie  z  ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.  1000) na potrzeby związane z działalnością
Centrum Kultury Gminy Biskupice.


