U MOW A W A RUNK OW A Nr … … … . .

zawarta dnia: …………….
Pomiędzy:
Politechniką Poznańską, pl. M. Skłodowskiej-Curie, 5 60-965 Poznań, reprezentowaną przez:
Kierownika Domu Studenckiego Nr 5 –Ewę Grobelną
a
Panią/Panem
imię

nazwisko

Studentem uczelni
nazwa uczelni

Nr PESEL
pesel

§1
Politechnika Poznańska zobowiązuje się do zakwaterowania na Osiedlu Studenckim, w okresie
od 26.09.2017 r do dnia 02.07.2018 r
Pani/Pana
imię i nazwisko

pod warunkiem wpłacenia na konto Politechniki Poznańskiej
DS-5 PKO BP SA III Centrum w Poznaniu
DS nr 5 Pol. Poz., ul. Św. Rocha 11A, 61-142 Poznań
41 1020 4027 0000 1402 0049 8949
tzw. kaucji rezerwacyjnej na poczet opłat należnych z tytułu zakwaterowania w wysokości 100,-zł
(słownie: sto złotych). Kserokopia dowodu wpłaty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Regulamin Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej określa ogólne zasady jego funkcjonowania,
prawa i obowiązki mieszkańca. Regulaminu Domu Studenckiego znajduje się na stronie internetowej:
http://www.hstl.put.poznan.pl/index.php?regulamin
§3
1.

Po otrzymaniu przez studenta przydziału i zakwaterowaniu w Domu Studenckim uiszczona kaucja
rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet opłat należnych z tytułu zakwaterowania.
2. W przypadku nie zakwaterowania się przez studenta w Domu Studenckim, w terminie
podanym w § 4:
a)
wpłacona kaucja rezerwacyjna przechodzi na własność Politechniki Poznańskiej i zostaje
zaliczona na pokrycie kosztów administracyjnych
b)
Politechnika Poznańska jest wolna od postanowień § 1.
§4
Czynności związane z zakwaterowaniem rozpoczynają się dnia 26.09.2017 i trwają do dnia
03.10.2017.
§5
Umowę warunkową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
§6
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwego rzeczowo Sądu w Poznaniu.

/kierownik domu studenckiego/ ........................................................................................ /student/

✖ -Oświadczam, że znane mi są przepisy Regulaminu Osiedla Studenckiego.

Poznań , dnia

Wypełnia student

KWESTIONARIUSZ
Imię i nazwisko
imię i nazwisko

nr albumu

adres e mail

nr albumu

1.

-

PESEL

nr telefonu

pesel

2.

Data i miejsce urodzenia
data i miejsce urodzenia

3.

-

Nr dowodu osobistego

nr dowodu

osobistego

4.

-

Imiona rodziców

imiona rodziców

5.

-

Telefon do rozdziców lub opiekunów *

telefon do rodziców lub

opiekunów

6.

-

Stały adres zamieszkania

stały adres zamieszkania

stały adres zamieszkania

7.

-

Wydział

wydział

8.

-

Rok studiów

rok studiów

9.

Imię i nazwisko właściciela konta

imię i nazwisko właściciela konta

10.

Nr konta bankowego
-

-

-

-

-

-

DEKLARACJA

**
**

✖ -Oświadczam, że znane mi są przepisy Regulaminu Osiedla Studenckiego.
✖ -Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administrację Osiedla Studenckiego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r.(Dz.U. z 1997 Nr 133).
Poznań, dnia

Podpis studenta

Wypełnia administracja osiedla

KOC

PODUSZKA

KOŁDRA

Pokój nr…….……

KARTA WYPOSAŻENIA STUDENTA
NR KARTY……..
PRZEŚCIERADŁO

POWŁOKA

POSZEWKA

KLUCZ

Podpis wydającego

Podpis studenta

Data zakwaterowania

Data wykwaterowania

* - dane nie są wymagane
** - zaznaczenie tych opcji jest wymagane do zakwaterowania

