
 
 

Fundacja Polska Szkoła w Tilburgu / Stichting Polska Szkoła w Tilburgu – Akademia Polonez 
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Formularz zgłoszeniowy dziecka/kursanta – zajęcia dodatkowe Polska Plus 
AANMELDFORMULIER VOOR KIND/LEERLING  

 

  
ZAJĘCIA DODATKOWE w bloku POLSKA PLUS – zaznacz wybór: 
Extra activiteiten in het blok POLSKA PLUS – kruis je keuzen aan: 
 

- WARSZATY PLASTYCZNE / Kunst 

- LOGORYTMIKA /  

- KATECHEZA PRZEDKOMUNIJNA / Katechese voor de Eerst Communie 

- KATECHEZA POKOMUNIJNA / Katechese na de Eerst Communie 

 
 

1a. Dane osobowe dziecka/kursanta 
Persoonlijke gegevens kind/leerling 

 
Nazwisko i imię: 
............................................................................................................................................................ 
Achternaam  en roepnaam: 

 
 

CZY DZIECKO JEST UCZNIEM POLSKIEJ SZKOŁY W TILBURU? 
 

• TAK -> uznaje się, że dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów są takie jak podane w 
formularzu zgłoszeniowym dziecka do Szkoły 

 

• NIE -> należy wypełnić poniższe bloki danych osobowych dziecka i rodziców/opiekunów 
  

PEŁNOLETNI KURSANT -> należy wypełnić blok 1a i 1b danych osobowych 

 

1b. Dane osobowe dziecka/kursanta 
 
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………..  
Geboortedatum en geboorteplaats 
 

Obywatelstwo: 
...................................................................................................................................................... 
Nationaliteit 
 

Płeć  M / K* 
Geslacht   M/V* 
 

Adres (ulica): ………………………………………………………………................................................................................ 
Adres 
 

Kod pocztowy i miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats 

http://www.akademiapolonez.nl/
http://www.facebook.com/polskaszkolatilburg/


 
 
 

2. Dane kontaktowe kursanta 
 

Telefon stacjonarny: ........................................... Telefon komórkowy: ...................................................... 
Telefoonnummer                                                                           Mobiel nummer  
 

E-mail: ……………………............................................................ 
 
⃝ Preferowana forma kontaktu / Contactvorm bij voorkeur:  
   
 Telefon   Email  Whatsapp  Messenger (FB) – nazwa 
użytkownika:______________ 
        gebruikersnaam 

 
3. Dane osobowe opiekun 1 (ojciec / matka / opiekun) 
Persoonlijke gegevens verzorger 1 (vader/moeder/ verzorger) 

 

Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Achternaam  en roepnaam 
 
 

Adres (ulica): .............................................................................................................. ................................. 
Adres 
 

Kod pocztowy i miejscowość: ..................................................................................................................... 
Postcode en woonplaats 

 

Telefon stacjonarny: ........................................... Telefon komórkowy: ...................................................... 
Telefoonnummer                                                                           Mobiel nummer  
 

E-mail: ……………………............................................................ 
 

⃝ Preferowana forma kontaktu / Contactvorm bij voorkeur:  
  
Telefon   Email  Whatsapp  Messenger (FB) – nazwa 
użytkownika:______________ 
       gebruikersnaam 

 

 
 ⃝ Związek z dzieckiem: ojciec / matka / opiekun* 

Relatie tot het kind: vader/moeder/verzorger * 

  
 
4. Dane osobowe opiekun 2 (ojciec / matka / opiekun) 
Persoonlijke gegevens verzorger 1 (vader/moeder/ verzorger) 

 

Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Achternaam  en roepnaam 

 

Adres (ulica): .............................................................................................................. ................................. 
Adres 
 

Kod pocztowy i miejscowość: ..................................................................................................................... 
Postcode en woonplaats 

 

Telefon stacjonarny: ........................................... Telefon komórkowy: ...................................................... 
Telefoonnummer                                                                     Mobiel nummer 



 
 

  

E-mail: …………………….............................................. 
 

⃝ Preferowana forma kontaktu / Contactvorm bij voorkeur:  
  
Telefon   Email  Whatsapp  Messeger (FB) – nazwa 
uzytkownika:_______________ 
         gebruikersnaam 

 
 

 ⃝ Związek z dzieckiem: ojciec / matka / opiekun* 
Relatie tot het kind: vader/moeder/verzorger * 

 
* niepotrzebne skreślić 
doorhalen wat niet van toepassing is 

 

5. Informacje o dziecku/kursancie:  
-  czy jest coś co prowadzący zajęcia powinien wiedzieć? Np. choroby, alergie, niepełnosprawność, inne 
- Is er iets wat de leraar zou moeten weten? Ziektes, allergie, handicap,andere 
.....................................................................................................................................................................................…………….. 

 
5. OŚWIADCZENIA I INFORMACJE DODATKOWE 

 
✓ Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się i zgadzam się z Regulaminem Fundacji Polska Szkoła w 

Tilburgu -Akademia Polonez. 
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen en akkoord ben met het Reglement van de Stichting Polska 

Szkoła w Tilburgu Akademia Polonez.  
 
 
✓ Rodzic / opiekun odpowiedzialny za opłaty i sprawy finansowe (imię i nazwisko rodzica / 

opiekuna):  
 Ouder / verzorger verantwoordelijk voor financiële kosten en aangelegenheden (naam ouder / 
verzorger): 
 
________________________________________________________________________________________
__ 

(imię i nazwisko rodzica / ouder naam en achternaam) 
✓ Rodzic / opiekun odpowiedzialny za kontakt w sprawach bieżących, dotyczących szkoły  (imię i 

nazwisko rodzica / opiekuna):  
Ouder / verzorger verantwoordelijk voor contact in actuele zaken met betrekking tot de school (naam 
ouder / verzorger): 
 

      
___________________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko rodzica / ouder naam en achternaam) 
 
 

 
 
Dla każdego dziecka użyj osobnego formularza zgłoszeniowego. 
Gebruik voor elke leerling een aanmeldformulier 

 
 
Opiekun 1 



 
 
Verzorger 1 
 

Data……………………………………… Miejsce ………………………………………………  Podpis ……………………………………………
  
Datum     Plaats                Handtekening 
 
 
 

Opiekun 2 
Verzorger 2 
 

Data……………………………………… Miejsce ………………………………………………  Podpis ……………………………………………
  
Datum     Plaats               Handtekening 
 

 

Pełnoletni kursant 
Cursist 
 

Data……………………………………… Miejsce ………………………………………………  Podpis ……………………………………………
  
Datum     Plaats               Handtekening 

 

 


