
                                                            O ś w i a d c z e n i e 1 

 

 

Ja niżej podpisany (a) :  

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

 

zamieszkały (a) w (pełny adres)  ……………………………………………………………….. 

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

legitymujący (a) się dowodem osobistym²: seria ……. nr …………….wyd. 

przez…………………………………………………………………………………,  

 

numer PESEL …………………………………….., tel. kontaktowy……………………………. 

zwanym (ą) dalej Kursantem oświadczam co następuje : 

 

1. Przyjmuję ofertę Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczącą kursu 

przygotowującego do egzaminów maturalnych dla kandydatów na studia medyczne w 2019 r., 

zawartą w ogłoszeniu, oraz w cenniku i harmonogramie wpłat stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego oświadczenia, organizowanego w terminie 15.09.2018r. - 30.04.2019 r. 

 

2. Wybieram następujące przedmioty: 

1) matematyka  

2) chemia  

3) biologia  

4) fizyka (opcjonalnie) 
(niewłaściwe skreślić) 

 

3. Zobowiązuję się uiszczać terminowo opłaty zgodnie z haromonogramem wpłat zawartym  

w załączniku nr 1, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu bez uprzedniego 

powiadomienia, a ponadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie braku dobrowolnej zapłaty 

Fundacja będzie dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej z egzekucją komorniczą 

włącznie. 

 

4. Opłaty będą płatne przelewem na konto Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,  

BZ WBK SA 4 O/Wrocław Nr 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423.  

 

5.  Zostałem pouczony, iż przysługuje mi możliwość rezygnacji z Kursu w formie pisemnej,  

wówczas zostanie rozliczone uczestnictwo w kursie do daty rezygnacji.    

 

6. Zostałem pouczony o prawie do składania wniosków w sprawach indywidualnych  

i ogólnych nie wykluczających programu nauczania. 

 

7. Zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń organizacyjnych i porządkowych organizatora 

kursu i wykładowców pod rygorem skreślenia z listy kursantów. 

 

              ……………………………………………… 

                              data i podpis Kursanta  

                                                 
1 Oświadczenie wypełnione i podpisane prosimy przesłać do biura Fundacji UM, lub wziąć ze sobą na spotkanie organizacyjne.  

² W przypadku osób niepełnoletnich proszę wpisać numer i serię dowodu osobistego jednego z rodziców lub prawnego opiekuna z zaznaczeniem  

pokrewieństwa (np. ojciec, matka). 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 
 

Kurs 15.09.2018 – 30.04.2019 
 

 

Cena kursu: 

- przy wyborze 3 przedmiotów – 31 zł / 1 godz. (45 minut) - 6 rat po 930 zł 

- przy wyborze 2 przedmiotów – 34 zł / 1 godz. (45 minut) - 6 rat po 680 zł 

- przy wyborze 1 przedmiotu – 37 zł / 1 godz. (45 minut) - 6 rat po 370 zł 
 

Kurs obejmuje 2700 minut z 1 przedmiotu (60 godzin lekcyjnych). 

Kurs realizowany jest w systemie 30 spotkań po 90 minut z 1 przedmiotu lub  

27 spotkań po 100 minut z 1 przedmiotu.  

 

 

Harmonogram wpłat: 

I rata – do 22.09.2018 

II rata – do 20.10.2018 

III rata – do 24.11.2018 

IV rata – do 22.12.2018 

V rata – do 26.01.2019 

VI rata – do 28.02.2019 
 

 

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 

dopiskiem: 

„kurs przygotowawczy-imię i nazwisko kursanta” 

 

 
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5 

 

BZ WBK SA 4 O/WROCŁAW  

NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423 

   

Fundacja Uniwersytetu Medycznego  
we Wrocławiu  



 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna do podpisania 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu Medycznego 

z siedzibą przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5 we Wrocławiu. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 

Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dane nie będą udostępniane 

podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody. 

6. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji zadania  

 

 

............................ 

(data i podpis)  

 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących:  

 

1. …………………………………………… 

 

2. …………………………………………… 

 

 

 

................................ 

(data i podpis)  

 

 

   

Fundacja Uniwersytetu Medycznego  
we Wrocławiu  


