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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Miejsca Aktywności 

Lokalnej w Bibliotece Publicznej  

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

z siedzibą przy ul. Wincentego 85 

Formularz zgłoszeniowy o udostępnienie przestrzeni MAL 

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem użytkowania Miejsc 

Aktywności Lokalnej (MAL) w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

zamieszczonym na stronie internetowej www.multibiblioteka.waw.pl 

Działania w ramach MAL-u nie mogą być związane z akwizycją, przedsięwzięciami 

marketingowymi, politycznymi, religijnymi. 

Dane kontaktowe: 

Nazwa podmiotu / imię i nazwisko: 
                                                                                         

Nazwa projektu: 
                                                                                 

Ulica: 
                                                          

Miejscowość: 
                                                                  

Kod pocztowy: 
                                                        

E-mail: 
                                                                              

Strona WWW: 
                                                                                      

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie działań: 
                                                                                                                                                                                   

E-mail: 
                                                                                           

Telefon kontaktowy: 
                                                                                           

 

Proszę określić rodzaj planowanego działania/projektu (np. dyskusje, warsztaty, wykłady, szkolenia, 

zajęcia rękodzielnicze, próby chórów etc.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę krótko opisać planowaną działalność/projekt, podając m.in. przyjęte cele, warunki niezbędne 

do realizacji (np. przestrzeń otwarta czy zamknięta), potrzebny sprzęt: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Proszę zaznaczyć wybraną placówkę, w której planują Państwo zrealizować swój projekt: 

 MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 przy ul. Radzymińskiej 121  

       (e-mail: bd12@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 251 15 58) 

 MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 przy ul. Radzymińskiej 121 

       (e-mail: w64@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 401 17 61) 

 MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 40 przy ul. Suwalskiej 11  

       (e-mail: bd40@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 814 07 94) 

 MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 72 przy ul. Suwalskiej 11  

       (e-mail: w72@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 811 24 45) 

 MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 52 przy ul. Rembielińskiej 6a  

       (e-mail: bd52@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 811 57 16) 

 MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 przy ul. Rembielińskiej 6a  

       (e-mail: w29@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 675 11 45) 

 MAL w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 przy ul. Bazyliańskiej 6  

       (e-mail: bd53@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 811 19 15) 

 MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 85 przy ul. Jórskiego 41  

       (e-mail: w85@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 679 70 57) 

 MAL w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 130 o profilu pedagogicznym 

       przy ul. Bazyliańskiej 1 (e-mail: wp130@multibiblioteka.waw.pl; tel. 22 614 08 99). 

Preferowany termin: data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania (w tym czas niezbędny  

na prace przygotowawcze i końcowe na zorganizowanie przestrzeni do pracy i uprzątnięcie sali 

po wydarzeniu): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Planowana liczba uczestników:  ……………………. 

PODPIS WNIOSKUJĄCEGO jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu użytkowania Miejsc 

Aktywności Lokalnej (MAL) w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie działań: 

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

Data i podpis: ………………………   ……………………………………………………………………………….. 

Wypełniony formularz proszę przesłać do wybranej placówki na podany wyżej adres mailowy  

lub złożyć go osobiście w wybranej placówce Biblioteki. 

W przypadku przesłania elektronicznej wersji formularza, przed rozpoczęciem działań konieczne 

będzie podpisanie się pod wnioskiem na formularzu. 

Zgoda na realizację projektów w przestrzeni MAL-i wyrażana jest drogą mailową na wskazany  

w formularzu adres e-mail bądź pisemnie, na formularzu. 
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