Gorzów Wlkp., dnia __________________

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji
w Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji

Zgodnie z postawieniami Regulaminu Mediacji oraz art. 183(6) kodeksu postępowania cywilnego
wnoszę o przeprowadzenie mediacji w Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.

1. Strony postępowania: ich dane teleadresowe i dane pełnomocnika do uczestniczenia w
mediacji:

Strony:
1. Wnioskodawca ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
tel. ______________________, e-mail ________________________________________
reprezentowany/a przez ____________________________________________________

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 30 00 441

tel. ______________________, e-mail ________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
tel. ______________________, e-mail _________________________________________
reprezentowany/a przez ____________________________________________________
tel. ______________________, e-mail _________________________________________

2. Określenie żądania

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Okoliczności uzasadniające żądanie

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 30 00 441

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na mediację:

Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie mediacji w Lubuskim Centrum Arbitrażu i
Mediacji i oświadcza, że po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Mediacji Centrum,
niniejszym go akceptuje.
Składając niniejszy wniosek Strona - Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na
warunki finansowe zawarte w tym Regulaminie.

5. Oświadczenia stron o zachowaniu poufności przebiegu mediacji:

Strona – Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania poufności w niniejszej sprawie mediacji,
zgodnie z Regulaminem Mediacji Centrum.

6. Wskazanie mediatora.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 30 00 441

(a) Strona zgodnie wskazuje na mediatora pana/panią __________________________________,
(b) Strona wskazuje następujących kandydatów na mediatora w kolejności swojej preferencji:
_______________________________,
___________________________,
_______________________________; W przypadku niemożności uzgodnienia kandydatury na
mediatora, strona zgadza się, że mediatora wyznaczy Prezes Centrum
(c) Strona zgodnie wnosi o wyznaczenie mediatora przez Prezesa CAM.

_______________________________
Miejsce, data

Podpis Strony _______________________

Podpis Strony _________________________

7. Lista załączników:

a. dowód doręczenia wniosku stronie przeciwnej
b. pełnomocnictwa (jeśli Strona ma pełnomocnika)
c. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej
d. __________________________________

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 30 00 441

