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 Tarnów……..…….…… 
 (miejscowość, data) 

 
Do: Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 

ZKS Unia Tarnów 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

 
Proszę o przyjęcie ucznia do Internatu ZSMS na rok szkolny 2022/2023  

Oświadczam, że syn jest uczniem klasy……………………………………………………  

Nazwa szkoły:……………………………………................................................................ 

W miarę dostępności pokojów proszę o zakwaterowanie syna w pokoju:  

dwuosobowym (koszt 350 zł/mc)  / czteroosobowym (koszt 250 zł/mc)*  

*właściwe zakreślić 

Proszę o zakwaterowanie od dnia ……………..…….. (obowiązuje stawka za pełny 

miesiąc niezależnie od dnia zakwaterowania ucznia) 

 
I. Dane osobowe kandydata: 

 

Imię i nazwisko kandydata:  

Data urodzenia i miejsce urodzenia:  

PESEL            

Adres: kod pocztowy i poczta Miejscowość: 

Gimna: 

Kod pocztowy: 

ul. 

Telefon kandydata:  

 

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata: 
 

Ojciec:…………………………………………………….………………………………… 

Adres zamieszkania: miejscowość …………………………… kod pocztowy 

………………………..poczta …………………………… ul. ................................................ nr 

domu/mieszkania ……………..nr telefonu ………………………… adres e-mailowy 

…………………………………………………. 
 
 

Matka:…………………………………………... 

Adres zamieszkania: miejscowość ……………………………. kod pocztowy 

………………………...poczta …………………………… ul ................................................ nr 
domu/mieszkania ……………...nr telefonu ……………………….. adres e-mailowy 

…………………………………………………... 
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Opiekun prawny: …………………………………………………… 

Adres zamieszkania: miejscowość ……………………………. kod pocztowy 

………………………...poczta …………………………… ul ................................................ nr 

domu/mieszkania ……………...nr telefonu ……………………….. adres e-mailowy 

…………………………………………………... 
 
 
 

III. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZNIA (choroby przewlekłe, alergie, inne 

dolegliwości zdrowotne, stale przyjmowane leki): 

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

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

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

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

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH): 
 
 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że 
 
 

1. wyrażam zgodę na podejmowanie przez Dyrektora i wychowawców Internatu ZSMS wszelkich działań 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mojemu dziecku w placówce (m.in. wezwanie pogotowia, 

skierowanie dziecka do szpitala na obserwację w razie zaistniałej potrzeby, kontakt z policją, w razie 

konieczności w przypadku spożycia alkoholu lub narkotyków wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka 

alkomatem lub testem narkotykowym przez instytucje do tego upoważnione, itp.) , w przypadku spożycia 

alkoholu lub przyjęcia narkotyków przez moje dziecko/mojego podopiecznego akceptuję konsekwencje 

przewidziane Regulaminem Internatu; powyższe oświadczenie pozostaje w mocy także w stosunku do 

wychowanka, który uzyskał pełnoletniość 

2. wyrażam zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej lub leczenie szpitalne syna/córki w nagłych 

przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu 

3. zobowiązuję się informować wychowawców internatu o wszystkich chorobach i problemach zdrowotnych 

mojego dziecka/podopiecznego, a także o przyjmowanych przez nie/niego lekach, 

4. przejmuję całkowitą odpowiedzialność za powierzony mi sprzęt w pokoju oraz wyposażenie, które się 

w nim znajduje. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody 

zniszczenia mienia pokryć koszty związane z jego naprawą lub ponowną adaptacją, 

5. zapoznałem/am się z Regulaminem Internatu ZSMS  zobowiązuję się regularnie pokrywać 

koszty pobytu mojego dziecka/podopiecznego w internacie, 
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6. moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do zamieszkania w internacie. 

7.  biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas pobytu dziecka poza 

internatem tj.: 

a) dojścia do szkoły i powrotu ze szkoły do internatu 

b) dojścia na treningi i powrót z nich do internatu 

c) wyjścia na zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne w czasie trwania tych zajęć i powrotu do internatu 

(korepetycje, kursy językowe, treningi sportowe) oraz wyjścia do galerii, spotkanie z dziewczyną, inne, 

8. zobowiązuję się do uprzedzania wychowawców o wyjazdach dziecka/ podopiecznego z internatu w ciągu 

tygodnia i informowania o jego każdorazowej nieobecności w internacie w dniach nauki szkolnej, 

9. podczas pobytu wychowanka w internacie, zobowiązuję się do stałego utrzymywania kontaktów z 

wychowawcami internatu (co najmniej raz w miesiącu) w sprawach wychowawczych i 

bezpieczeństwa mojego dziecka. 

10. wyrażam zgodę na wezwanie pomocy medycznej w wypadku wystąpienia u mojego 

dziecka/podopiecznego stanu chorobowego i zobowiązuję się do odebrania go z internatu niezwłocznie 

po powiadomieniu mnie o zaistniałej chorobie 

11. wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielne wyjście syna/ córki w czasie wolnym od nauki- 

zgodnie z określonymi w regulaminie zasadami. 

12. wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych 

podczas pobytu w Internacie ZSMS, w tym konkursów, turniejów sportowych i innych zajęć w mediach: 

Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek 

mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania ZMSM 

Unia Tarnów oraz Klubu Sportowego ZKS Unia Tarnów. 

 

.................................................................................................................................................................. (data) 
(podpisy rodziców /prawnych opiekunów/) 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Internatu ZSMS ZKS Unia Tarnów, wyrażam/y zgodę na 
przetwarzanie przez Akademia Unia Tarnów ul. Traugutta 5a, 33-101 Tarnów, naszych danych osobowych oraz 
danych osobowych dziecka w celach rekrutacyjnych do Internatu. 

 
……………………………………………………………..…………… Data, podpis 

rodzica/ów / opiekuna/ów prawnego/ych 
 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
administratorem państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka Akademia Unia Tarnów ul. Traugutta 5a, 33-
101 Tarnów  
Dane osobowe państwa oraz dziecka są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji oraz pobytu 
dziecka w Internacie ZSMS Unia Tarnów. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne, w celach 
związanych z rekrutacją do pobytem dziecka w Internacie ZSMS ZKS Unia Tarnów 
* (niepotrzebne skreślić) 
 

…………………………………… …………………………………… 
(podpis kandydata) (podpis rodzica/opiekuna*) 
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