
Wrocław, …………..………….2022r. 

 

 

DEKLARACJA DO KLASY SPORTOWEJ 

 

W związku z uzyskaniem przez syna/córkę* ………………………………………………………………… 

pozytywnego wyniku w sprawdzianie predyspozycji sportowych i zdobycie kwalifikacji do 

klasy sportowej oświadczam, że syn/córka* od roku 2022/2023 będzie uczniem/ uczennicą* 

klasy sportowej o profilu pływackim. 

Zobowiązuję się również do zrobienia badań lekarskich syna/córki* w przychodni 

sportowo-lekarskiej: 

- deklaracje proszę złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 17.06.2022 r. 

- Książeczkę Zdrowia Sportowca proszę złożyć u trenera / wychowawcy 01.09.2022 r. 

 

 

 

 ………………………………………… 

    Podpis obojga rodziców/ 

     Prawnych opiekunów 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

Administratorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu, ul. Trwała 17-19, 53-335 Wrocław. 
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod.sp072@wroclawskaedukacja.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 
Poznań. Dane przetwarzamy w celu procedowania złożonego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
dostępne są w sekretariacie oraz na http://ssp72.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – 
https://ssp72.pl/obowiazek-informacyjny/ – złożenie pisma w placówce. 
 



Wrocław, …………..………….2022r. 

 

 

DEKLARACJA DO KLASY SPORTOWEJ 

 

W związku z uzyskaniem przez syna/córkę*  ……………………………………………………………….                 

pozytywnego wyniku w sprawdzianie predyspozycji sportowych i zdobycie kwalifikacji do 

klasy sportowej oświadczam, że syn/córka* od roku 2022/2023 będzie uczniem/ uczennicą* 

klasy sportowej tenisowo-koszykarskiej o profilu koszykarskim. 

Zobowiązuję się również do zrobienia badań lekarskich syna/córki* w przychodni 

sportowo-lekarskiej: 

- deklaracje proszę złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 17.06.2022 r. 

- Książeczkę Zdrowia Sportowca proszę złożyć u trenera / wychowawcy 01.09.2022 r. 

 

 

 

 ………………………………………… 

   Podpis obojga rodziców/ 

     Prawnych opiekunów 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

Administratorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu, ul. Trwała 17-19, 53-335 Wrocław. 
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod.sp072@wroclawskaedukacja.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 
Poznań. Dane przetwarzamy w celu procedowania złożonego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
dostępne są w sekretariacie oraz na http://ssp72.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – 
https://ssp72.pl/obowiazek-informacyjny/ – złożenie pisma w placówce 

 



Wrocław, …………..………….2022r. 

 

 

DEKLARACJA DO KLASY SPORTOWEJ 

 

W związku z uzyskaniem przez syna/córkę* ………………………………………………………………… 

pozytywnego wyniku w sprawdzianie predyspozycji sportowych i zdobycie kwalifikacji do 

klasy sportowej oświadczam, że syn/córka* od roku 2022/2023 będzie uczniem/ uczennicą* 

klasy sportowej tenisowo-koszykarskiej o profilu tenisowym. 

Zobowiązuję się również do zrobienia badań lekarskich syna/córki* w przychodni 

sportowo-lekarskiej: 

- deklaracje proszę złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 17.06.2022 r. 

- Książeczkę Zdrowia Sportowca proszę złożyć u trenera / wychowawcy 01.09.2022 r. 

 

 

 

………………………………………… 

   Podpis obojga rodziców/ 

     Prawnych opiekunów 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

Administratorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu, ul. Trwała 17-19, 53-335 Wrocław. 
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod.sp072@wroclawskaedukacja.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 
Poznań. Dane przetwarzamy w celu procedowania złożonego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
dostępne są w sekretariacie oraz na http://ssp72.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – 
https://ssp72.pl/obowiazek-informacyjny/ – złożenie pisma w placówce. 
 


