
WNIOSEK O WYNAJEM POMIESZCZENIA REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE  

PODSTAWOWEJ IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE   

   

W  dniu……………………    

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

zwanym Wnioskodawcą lub Najemcą, zamieszkały:   

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

legitymującym się  dowodem osobistym ………………………………….…….,   

telefon kontaktowy ………………………...... działając w imieniu własnym/w  

imieniu ………………………………………..  na podstawie  

…………………………………………………………………….   

   

wnioskuje o udostępnienie mi pomieszczenia rekreacyjnego przy hali sportowej 

w celu   

…………………………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

w terminach:   

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

w godzinach:   

………………………………………………………………………………….. 

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

dla max ………………. korzystających w jednym czasie.   

 



Jednocześnie zobowiązuję się zapewnić w czasie użytkowania pomieszczenia:   

1) mój nadzór nad sposobem użytkowania pomieszczenia,    
2) utrzymanie obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń,    
3) pozostawienia ładu i porządku po każdorazowym zakończeniu użytkowania pomieszczenia,   
4) przestrzegania przeze mnie i korzystających z Regulaminu Hali, z którym się zapoznałem,   
5) zapoznania korzystających z Regulaminem Hali,   
6) poniesienia odpowiedzialności materialnej na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikłe w trakcie 

korzystania z pomieszczenia przeze mnie i korzystających,   
7) ponoszenia opłat za korzystanie z pomieszczenia wg cennika określonego w Regulaminie,   
8) uniemożliwienia korzystania z pomieszczenia przez większą liczbę korzystających niż zadeklarowana 

we Wniosku.    
9) poniesienia całkowitej odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie korzystania z pomieszczeń 

przeze mnie i korzystających,   
 

WNIOSKODAWCA:   

………………………………   

PISEMNA AKCEPTACJA WNIOSKU PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY   

POWODUJE NAWIĄZANIE UMOWY NAJMU ZE SZKOŁĄ   

   

Wyrażam zgodę:   

   

…………………………………..   

DYREKTOR SZKOŁY   

   

Umowa może być rozwiązana:   

   

1) w każdym czasie na mocy zgodnego oświadczenia stron. 2) przez 

Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania 

warunków niniejszej umowy w szczególności nie przestrzegania regulaminu 

wynajmu Hali.   

  

  



  

  

Klauzula informacyjna  

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane 

osobowe jest - Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w 

Konikowie,  Konikowo 47, 76-024 Świeszyno.  

2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt z IOD 

możliwy jest pod adresem email iod@sp-konikowo.edu.pl.  

3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcie umowy 

wynajmu hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej im. 

Wisławy Szymborskiej w Konikowie.  

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom 

upoważnionym do ich przetwarzania:  

-Wójt Gminy Świeszyno,  

-Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie,  

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i lub ograniczenia 

przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie;  

powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.   

  

     

   


