
    

 

Miejscowość:  …………………., data ……………... 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów 

Ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów 

Wnioskodawca: 

Imię:  ....................................................................................  

Nazwisko:  ............................................................................  

Adres korespondencyjny:  ....................................................  

Adres e-mail:  .......................................................................  

Telefon: ................................................................................  

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej  

lub informacyjno-komunikacyjnej podczas  

Moich Małych Mistrzostw Polski w unihokeju,  

Łochów 18-19.06.2022 

Miejsce wytępienia bariery uniemożliwiającej bądź utrudniającej 

dostępność: 

 Hala Sportowa w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20 

 Hala Sportowa w Łochowie, ul. 1 Maja 47. 



    

 

W związku z wystąpieniem bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej 

dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-

komunikacyjnym (proszę wskazać tę barierę, utrudnienie, przeszkodę): 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Wnoszę o zapewnienie mi dostępności w powyższym zakresie  

w następujący sposób(wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia 

dostępności, jeżeli dotyczy): 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Preferowana przeze mnie forma kontaktu w sprawie powyższego wniosku 

to (proszę wskazać sposób kontaktu z wnioskodawcą): 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  



    

 

Pouczenie: 

1. Zapewnienie dostępności w zakresie określonym w powyższym wniosku 
następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż terminie 14 dni od 
daty jego złożenia. 

2. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie wskazanym 
w punkcie 1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów 
powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy 
termin zapewnienia dostępności (jednak nie dłuższy niż 1 miesiąc od 
złożenia wniosku). 

3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy 
zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,  
w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia niezwłocznie zawiadamia 
wnioskodawcę o braku możliwości, co nie zwalnia z obowiązku 
zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.), zwanej dalej ustawą o 
dostępności.  

4. W zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 3, Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Olimpia uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności 
wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w 
zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności. 

5. Procedura skargowa na brak dostępności zawarta jest w art. 32 ustawy o 
dostępności. 

………………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Wypełniony wniosek proszę wysłać/dostarczyć na adres  

SKS Olimpia, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów 

lub wysłać na email: stowarzyszenie.olimpia@gmail.com 

lub przez formularz https://forms.gle/H38o2X5h9a1BVzCw9 

mailto:stowarzyszenie.olimpia@gmail.com
https://forms.gle/H38o2X5h9a1BVzCw9

