
REWERS NR .................. 
na wypożyczony ze Szkoły Muzycznej I st. Nr1 

im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie ul. Pilotów 51 

instrument muzyczny (sprzęt) 

 

Nazwisko i imię ucznia  __________________________________________  

Nazwa instrumentu – sprzętu  ____________________________________  

 ____________________________________________________________  

Marka _______________________________________________________  

Nr fabryczny  _________________  nr inwentarzowy __________________  

Stan instrumentu ______________________________________________ 

 ____________________________________________________________  

Wyposażenie  _________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 _________________________   _________________________  
     (podpis pracownika wypożyczającego)                                            (podpis wypożyczającego) 

 

Dyrekcja PSM I st. Nr 1 w Krakowie zezwala na wypożyczenie instrumentu na 

rok szkolny: 

Rok szkolny      

Podpis 

pedagoga 
     

Podpis 

dyrektora 
     

Uwagi      



DEKLARACJA 

Po zapoznaniu się z regulaminem dla wypożyczających instrumenty szkolne, 

zobowiązuję się wyżej wymieniony instrument (sprzęt) wypożyczony memu 

synowi (córce, wychowankowi) utrzymać w należytej staranności i zwrócić na 

każde żądanie szkoły w stanie nienaruszonym.  

Za należyty stan powierzonego instrumentu biorę pełną odpowiedzialność 

materialną tzn. w razie uszkodzenia zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty 

remontu w zakładzie naprawczym wskazanym przez szkołę, względnie w razie 

niemożliwości naprawy odkupić instrument. 

Ewentualny spór między stronami podlega kompetencji właściwego sądu. 

 

Dane rodzica (opiekuna): 

 

Nazwisko i imię _______________________________________________  

Dokładny adres ul. _____________________________________________  

Kod pocztowy __________ Miejscowość _________________________ 

Telefon ________________ 

Dowód osobisty nr  ____________________________________________  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych moich 

oraz mojego podopiecznego, których administratorem jest Szkoła Muzyczna 

I Stopnia Nr 1 z siedzibą przy ul. Pilotów 51 w Krakowie. Dane będą 

przetwarzane w celu realizacji wypożyczenia instrumentu i/lub akcesoriów 

oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z  tytułu zniszczenia, zgubienia 

lub uszkodzenia wypożyczonego instrumentu i/lub akcesoriów. 

 

  _____________________________  

                 (podpis rodzica) 

 

 

 

Dane poręczyciela: 

 

 

Nazwisko i imię  _______________________________________________  

Dokładny adres ul.  _____________________________________________  

Kod pocztowy __________ Miejscowość _________________________ 

Telefon ________________ 

Dowód osobisty nr  _____________________________________________  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych moich 

oraz mojego podopiecznego, których administratorem jest Szkoła Muzyczna 

I Stopnia Nr 1 z siedzibą przy ul. Pilotów 51 w Krakowie. Dane będą 

przetwarzane w celu realizacji wypożyczenia instrumentu i/lub akcesoriów 

oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z  tytułu zniszczenia, zgubienia 

lub uszkodzenia wypożyczonego instrumentu i/lub akcesoriów. 

 

  ______________________________  

            (podpis poręczyciela) 

 

 

 

 


