
 Informujemy, że przy bramie wjazdowej na wewnętrzny parking PSM I i II stopnia w Nysie 
(od ul. Kramarskiej) został zamontowany szlaban automatyczny. Od tego momentu wjazd i wyjazd są możliwe 
jedynie przy użyciu pilota zdalnego sterowania. W związku z tym bardzo prosimy zainteresowanych 
parkowaniem nauczycieli, pracowników, uczniów Szkoły oraz ich rodziców o składanie poniższych wniosków 
o wypożyczenie pilotów - po wpłaceniu kaucji - w sekretariacie. 
 
 Zasady wypożyczania pilotów: 
 
- osobami uprawnionymi do wypożyczenia pilota są nauczyciele, pracownicy, uczniowie Szkoły oraz ich rodzice, 
 
- piloty są wydawane wyłącznie na okres uczęszczania ucznia (dziecka będącego uczniem) do PSM I i II stopnia 
w Nysie. Po tym okresie podlegają obowiązkowemu zwrotowi. 

 
- piloty nie mogą być w jakikolwiek sposób przekazywane osobom nieuprawnionym, 
 
- czas pozostawiania pojazdu na szkolnym parkingu powinien być związany z czasem pobytu ucznia (dziecka) 
na zajęciach w Szkole, 
 
- kaucja za wypożyczenie pilota - przy grupowym zamówieniu - wynosi 50,- zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) 
od sztuki. W przypadku indywidualnego zamówienia kaucja jest wyższa - równoważna detalicznej cenie 
urządzenia. Zwrot kaucji może być dokonany wyłącznie po oddaniu w pełni sprawnego pilota.  
 
- w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia pilota - wypożyczający ma obowiązek dopłacić kwotę, 
która wraz z wcześniej wpłaconą kaucją stanowić będzie koszt pojedynczego urządzenia w dniu potencjalnego 
zwrotu. 

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

 

Nysa, dnia .............................. 
 
WNIOSEK o wypożyczenie pilota do automatycznego szlabanu w PSM I i II stopnia w Nysie 
 
Imiona i nazwisko    ............................................................................................................. 
 
Adres zamieszkania  ............................................................................................................. 

 
Numer dowodu osobistego .................................................................................................... 

 
Numer telefonu kontaktowego ............................................  
 
e-mail ............................................................................. 
 

W przypadku wniosku składanego przez rodzica proszę dodatkowo wpisać poniższe dane: 
 
Imiona i nazwisko dziecka ...................................................................................  
 
Klasa, do której uczęszcza w PSM I i II stopnia w Nysie ........................................... 
 
 Zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad. 

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

                                                 czytelny podpis wnioskodawcy 
 

............................................................................................................................ 
 
Potwierdzam wpłatę kaucji w kwocie ............... zł (słownie: ..................................................) 
 
oraz odbiór pilota (numer w rejestrze wydanych pilotów) .............. 
 

          

    .....................................................            ........................................................... 
          data i podpis osoby przyjmującej                                          czytelny podpis wnioskodawcy 

 
.......................................................................................................................................... 
 
Potwierdzenie zwrotu pilota lub dopłaty do równowartości jego ceny detalicznej: 

 
zwrócono pełnosprawnego pilota ........... / dopłacono do równowartości nowego pilota ................. 

 
 
.......................................................   ................................................... 
     data i podpis osoby przyjmującej                 data i podpis osoby zwracającej pilota 


