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…………………………………..                   Płońsk, …....................... 
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna) 
 

….................................................... 
 (adres zamieszkania) 
 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
 W związku z zamieszkiwaniem w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego  

im. H. Sienkiewicza w Płońsku w roku szkolnym 2021/2022 przez mojego syna/moją 

córkę,  …........................................................................, oświadczam, co następuje: 

1. Zobowiązuję się do systematycznego wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie mojego 

syna /mojej córki do 10-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 

2. Zobowiązuję się do całkowitego pokrywania kosztów za zniszczenia i szkody 

spowodowane w Internacie przez mojego syna/moją córkę. 

3. Wyrażam zgodę na opuszczanie przez  mojego syna/moją córkę Internatu w czasie 

wolnym od nauki i oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za jego/jej pobyt, 

w tym również poza obiektem Internatu. Ponadto wyrażam zgodę na zwalnianie 

syna/córki w innym czasie na jego/jej prośbę po potwierdzeniu przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  

4. Wyrażam zgodę na samodzielny przyjazd dziecka do Internatu i jego powrót do domu. 

5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo  mojego syna/mojej córki  

w wycieczkach organizowanych przez Internat I LO w roku szkolnym 2021/2022. 

6. Wyrażam zgodę na udział  mojego syna/mojej córki w zbiorowych wyjściach 

 z Internatu na basen pod opieką wychowawcy. Moje dziecko podczas kąpieli podlegać 

będzie nadzorowi ratowników pływalni. 

7. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/mojej córki w zajęciach sportowych 

organizowanych przez Internat I LO na hali gimnastycznej szkoły  i na innych obiektach 

sportowych.   

8. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki w innych zajęciach i w wyjściach 

organizowanych na bieżąco przez Internat I LO w Płońsku w roku szkolnym 2021/2022.  

 

 

Kontakt z rodziną:   tel. dom.................................. 

   tel. kom.................................. 

                                                                                 
            

                                                                                      ……………………………………… 
     ……………………..........                                                               (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

                                                                                                           

  (   podpis   wychowanka ) 

 

 

 

 



2 
 

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego przez Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 

w Płońsku w okresie korzystania z Internatu w celach informacyjnych i promocyjnych 

placówki poprzez publikację zdjęć, filmów, transmisji online na stronie internetowej Szkoły, 

Internatu, profilu Facebook Internatu oraz w mediach i na tablicach umieszczonych na terenie 

Internatu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  

 

 

……………………………………………………………. 

         Data i Podpis  

 

 

  


