
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH  
DO KLASY CZWARTEJ – KOSZYKÓWKA W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 
2. Data urodzenia ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 
3. Szkoła, do której aktualnie uczęszcza uczeń:……………………………………………………………… 
4. Numer telefonu rodzica: …………………………………………………………………………………………… 

 

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 
 

_____________________________________________ 

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Wypełnioną kartę proszę przesłać do dnia 20.05.2022 r. na adres: 
Sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl  lub złożyć w sekretariacie SSP nr 72 lub  
dostarczyć trenerowi w dniu sprawdzianu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH  
DO KLASY CZWARTEJ – TENIS ZIEMNY W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

5. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 
6. Data urodzenia ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 
7. Szkoła, do której aktualnie uczęszcza uczeń:……………………………………………………………… 
8. Numer telefonu rodzica: …………………………………………………………………………………………… 

 

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 
 

_____________________________________________ 

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Wypełnioną kartę proszę przesłać do dnia 20.05.2022 r. na adres: 
Sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl  lub złożyć w sekretariacie SSP nr 72 lub  
dostarczyć trenerowi w dniu sprawdzianu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH  
DO KLASY CZWARTEJ – PŁYWANIE W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

9. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 
10. Data urodzenia ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 
11. Szkoła, do której aktualnie uczęszcza uczeń:……………………………………………………………… 
12. Numer telefonu rodzica: …………………………………………………………………………………………… 

 

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 
 

_____________________________________________ 

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem rodzica/ opiekuna prawnego) 

Wypełnioną kartę proszę przesłać do dnia 20.05.2022 r. na adres: 
Sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl lub złożyć w sekretariacie SSP nr 72 lub  
dostarczyć trenerowi w dniu sprawdzianu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sekretariat.sp072@wroclawskaedukacja.pl

