
Wieliczka, dnia ………………………………. 

 

 

 

Do Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych  

Mistrzostwa Sportowego Wieliczka 

ul. Bogucka 2, 32-020 Wieliczka  

 

 

Wniosek 

 

 Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka w roku szkolnym 2022/2023 do Zespołu 

Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego Wieliczka  do klasy ……………... Liceum 

Ogólnokształcącego: 

 profilu         piłka siatkowa          piłka nożna          pływanie*; 

 z rozszerzeniem         biologia/chemia/język angielski          historia/geografia/język angielski*.     

 

Dane kandydata: 

Imiona i nazwiska: ……………………………………………………………………………….............. 

Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………….............. 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………..…………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 

Matki: ……………………………………………………………………………………………………. 

Ojca: ……………………………………………………………………………………………………... 

Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych: 

Matki -  telefon: …………………………….. e-mail: …………………………….. 

Ojca -    telefon: …………………………….. e-mail: …………………………….. 

 

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

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

* właściwe zaznaczyć  



OŚWIADCZENIA/INFORMACJE RODO 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego 

Wieliczka, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę, naszych danych osobowych oraz danych osobowych dziecka  

w celach rekrutacyjnych do szkoły. 

……………………………………................ 

data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału dziecka w testach sprawności 

fizycznej w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego Wieliczka. Jednocześnie wyrażam 

zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

 

……………………………………................ 

data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: 

1. TAK ☐  NIE ☐     imienia i nazwiska dziecka  

2. TAK ☐  NIE ☐   nieodpłatnego rozpowszechniania mojego wizerunku podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego 

zarejestrowanego podczas uroczystości, konkursów, wycieczek organizowanych lub współorganizowanych przez Zespół 

Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego Wieliczka na następujących polach eksploatacji: 

 stronie internetowej Szkoły; 

 stronie internetowej oraz Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Wieliczka, Starostwa Powiatowego  

w Wieliczce; 

 w gablotach w siedzibie Szkoły; 

 fanpage’u Facebook* prowadzonym przez Szkołę. 

 

w celu promowania działalności Szkoły, przez Zespół Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego Wieliczka, zgodnie z 

art. 7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz  art. 81 ust. 1 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020r. poz. 288.) 

 

……………………………………................ 

data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 


