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ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW UCZNIA - TESTY 

Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka …………………………………………………………………………………………  

w Internacie SMS w czasie testów mających na celu podjęcie nauki w szkołach mistrzostwa 

sportowego prowadzonych przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. 

Obozowa 3. od dnia …………………… do dnia…………………… 202……. r. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Internatu SMS. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii na czas 

pobytu wychowanków w Internacie SMS w Głogowie. 

Oświadczam, że przypadku wyrządzenia szkody przez moje dziecko (zniszczenie wyposażenia, 

sprzętu, pomieszczenia, zagubienia klucza lub inne) zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty związane 

z naprawą lub zakupem mającym na celu usunięcie szkody.  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji przez wychowawcę, opiekuna 

nocnego internatu o leczeniu i hospitalizacji w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia mojego 

dziecka. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielne piesze przemieszczanie się mojego dziecka 

pomiędzy internatem a miejscami treningów i innych zajęć sportowych, meczów, sparingów itp. oraz 

samodzielny powrót. Jednocześnie oświadczam, że w tym czasie ponoszę odpowiedzialność za moje 

dziecko. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielny przejazd mojego dziecka komunikacją miejską 

na treningi i inne zajęcia sportowe, mecze, sparingi itp. i powrót do internatu. Jednocześnie 

oświadczam, że w tym czasie ponoszę odpowiedzialność za moje dziecko. 

Wyrażam zgodę  / nie wyrażam zgody* na samodzielne wyjścia mojego syna z internatu w czasie 

wolnym od zajęć. Jednocześnie oświadczam, że w trakcie takiego wyjścia ponoszę odpowiedzialność 

za moje dziecko. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót do domu mojego syna (stałe miejsce 

zamieszkania) po wykwaterowaniu się z internatu. Oświadczam, że od momentu wykwaterowania się  

ponoszę odpowiedzialność za mojego syna. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w celu promocji 

internatu SMS w Głogowie. 

Wszystkie ww. zgody i oświadczenia obowiązują przez okres pobytu w Internacie SMS w czasie 

testów mających na celu podjęcie nauki w szkołach mistrzostwa sportowego prowadzonych przez 

Szkołę Mistrzostwa Sportowego Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Obozowa 3. 

W przypadku zaistnienia zmian należy ponownie wypełnić cały dokument i złożyć go w Internacie 

SMS w Głogowie. 

……………………………………………………….                                                  ………….……………………………………………. 
               miejscowość, data                                                                                  podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

* - niewłaściwe skreślić 

Załącznik nr 20 do regulaminu 

Internatu SMS w Głogowie 


