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Zajgcrabgda odbywac siE raz w tygodniu na obiekcie Golf Park City, Gdynia
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2. Zatrudnienie trenera
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oswiadczam, irc jako partner wniosku konkursowego GOLF W

MlESain.-........... jestem got6w do realizacji deklarowanych
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Yfi ze. zotl
Potwierdzeni e zloketia wnio sku:

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okre5lona w uchwale'


