
Załącznik  

do Regulaminu Uniwersytetu Pierwszego Wieku 

przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

W ZAJĘCIACH UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU 

PRZY WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI 

 

I. Dane rodziców/ opiekunów prawnych* dziecka/ dzieci: 

Imię i nazwisko:____________________________________________________ 

Imię i nazwisko:____________________________________________________ 

Adres zamieszkania:_________________________________________________ 

Telefon kontaktowy:________________________________________________ 

Mail:_____________________________________________________________ 

 

II. Dane dziecka/ dzieci*: 

Imię i nazwisko:____________________________________________________ 

Data urodzenia:____________________________________________________ 

Adres zamieszkania:_________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko:____________________________________________________ 

Data urodzenia:_____________________________________________________ 

Adres zamieszkania:_________________________________________________ 

III. Grupa wiekowa: 

 klasy I- IV 

 klasy V- VIII 

 

IV. Deklaracja rodziców/ opiekunów prawnych* dziecka: 

 

My –__________________________________________________________________, 

działając  jako rodzice/ opiekunowie prawni* dziecka/ dzieci*_____________________ 

___________________________________________________, niniejszym deklarujemy                                                                                   

wolę uczestnictwa naszego dziecka/ naszych dzieci* w zajęciach Uniwersytetu 

Pierwszego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na 



zasadach określonych w Regulaminie Uniwersytetu Pierwszego Wieku, którego treść jest 

nam znana i którą w pełni akceptujemy. Zobowiązujemy się również do uiszczenia 

wpisowego i czesnego za bieżący semestr  po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka 

w poczet słuchaczy Uniwersytetu Pierwszego Wieku oraz opłaty za kolejny semestr                 

w wyznaczonym terminie. 

 

Jednocześnie, stosownie do przepisów  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) wyrażamy zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie naszych danych oraz danych osobowych naszego 

dziecka/ naszych dzieci* przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi               

w celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu zajęć Uniwersytetu Pierwszego 

Wieku, w którym uczestniczyć będzie / będą* nasz dziecko/ dzieci*. 

                           

___________________________                     _________________________________             

miejscowość i data                                           

                                                                             _________________________________ 

podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 
 

__________________________________________________________________________________________ 

*) niepotrzebne skreślić 
 

DEKLARACJA 
 

W związku z uczestnictwem mojego/moich* (naszego/naszych)* dziecka/dzieci*             

w zajęciach Uniwersytetu Pierwszego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi, ja rodzic/opiekun prawny* (my rodzice/opiekunowie 

prawni)* wyrażam (wyrażamy)* zgodę na publikowanie zdjęć z wizerunkiem 

mojego/moich * (naszego/naszych)* dziecka/dzieci* na stronie internetowej Wyższej 

Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i materiałach promocyjnych 

Uniwersytetu Pierwszego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem               

w Tucholi. 

 

Data……………………..                                         Podpis…………………………… 

 
                                                  Podpis……………………………. 
 
 
_________________________________________________________________ 
*) niepotrzebne skreślić 


