PODANIE O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM „KOMENIK”
na rok akademicki 2019/2020
termin składania podań : studenci 2,3,4, roku I SUM, II SUM do 31 maja 2019r.
studenci 1 roku do 31 sierpnia 2019r.
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Nr albumu

Kierunek studiów

Rok studiów

Adres stałego zamieszkania

Tel/e- mail
Zwracam się z prośbą o przydzielenie pokoju :
a) jednoosobowego*
b) dwuosobowego*
c) trzyosobowego*
Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

wnioskodawca

Oświadczam, iż miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka mojej rodziny w roku 2018
wynosi …………………………..zł.
Oświadczam, iż odległość mojego stałego miejsca zamieszkania od miejsca uczelni wynosi ..…………… km.
Posiadam trudności w dojazdach (opisać utrudnienia komunikacyjne tj. np. przesiadki, brak połączeń
itd.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe uzasadnienie podania o miejsce w DS ( niepełnosprawność, sieroctwo i inne).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
Świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych oświadczam ,
że przedstawione we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity :
Dz .U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez uczelnię moich danych
osobowych do celów przyznania miejsca i zakwaterowania w DS.

.....………………………………………………………
(data i podpis studenta)

*)niepotrzebne skreślić

Oświadczenie
1.

Rezygnację z przydzielonego miejsca (pokoju) zobowiązuję się zgłosić pisemnie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 września 2019 r.
W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym zobowiązuję się do uiszczenia jednomiesięcznej opłaty
za przyznane miejsce (pokój).

2.

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za miejsce (pokój) do 15 - go dnia każdego miesiąca.
W trakcie roku akademickiego administracja może przenieść studenta do innego pokoju w przypadku
wolnych miejsc.

…………………………………………………………….
podpis studenta

DECYZJA KOMISJI
Miejsce w Domu Studenckim:
PRZYZNANO*
NIE PRZYZNANO*
*) niepotrzebne skreślić

………………………………………………………
podpis przed. Komisji

Leszno, dnia …………………………..r.

