
…              ………………………………………………………….……… 
         miejsce i data 

 

Ja niżej podpisany/na * ………………………………….……………………………………………………………………………………. 

niniejszym oświadczam, że w związku z uczestnictwem mojego/mojej* syna/córki/ucznia/uczennicy* 

………………………………………………………………………….………………………………………………………… uczącego się w 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….................... w finale 

konkursu „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu (FAST)”, który odbył się …………………………… 

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

poniosłem/am* koszty w kwocie ……………………………….. złotych (słownie: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….) związane z 

przejazdem w obie strony z miejscowości  ………………………………………… do Torunia.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot wskazanej kwoty na rachunek bankowy o nr 

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

(bank: …………………………………………………..…………………………………………………..), którego właścicielem jest 

………………………………………………………………………………….., zamieszkały/ła* …………………………………………… 

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

Jako potwierdzenie odbytej podróży załączam bilet/y*: 
- za przejazd uczestnika konkursu FAST*  
- bilet za przejazd opiekuna*. 
 
Oświadczenie to składam celem rozliczenia dla Zarządu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
                                    podpis 

 

* niewłaściwe skreślić  

imię i nazwisko opiekuna 

imię i nazwisko uczestnika 

nazwa i adres szkoły 

nazwa i adres szkoły c.d. 

data 

kwota liczbowo kwota słownie 

kwota słownie c.d. 

nazwa miejscowości 

numer rachunku 

nazwa banku 

imię i nazwisko posiadacza rachunku dokładny adres 

dokładny adres c.d. 



                  ………………………………………………………….……… 
         miejsce i data 

 

Ja niżej podpisany/na * ………………………………….……………………………………………………………………………………. 

niniejszym oświadczam, że w związku z uczestnictwem mojego/mojej* syna/córki/ucznia/uczennicy* 

………………………………………………………………………….………………………………………………………… uczącego się w 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….................... w finale 

konkursu „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu (FAST)”, który odbył się …………………………… 

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

poniosłem/am* koszty w kwocie**…………………………….. złotych (słownie: …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….) związane z przejazdem 

w obie strony z miejscowości  ……………………….…………………… do Torunia (łącznie …………………..… km**, 

słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. km).  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot wskazanej kwoty na rachunek bankowy o nr 

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

(bank: …………………………………………………..…………………………………………………..), którego właścicielem jest 

………………………………………………………………………………….., zamieszkały/ła* …………………………………………… 

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

Oświadczam, że uczestnik i opiekun podróżowali samochodem osobowym o nr rej. ………………………….. 
 
Oświadczenie to składam celem rozliczenia dla Zarządu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. 
 
 
 …………………………………………………………………. 
                                    podpis 
 

* niewłaściwe skreślić 

** wyznaczenia liczby kilometrów oraz wyliczenia kwot dokonuje się w oparciu o liczbę kilometrów wskazaną 

na trasie szkoła, której uczniem jest uczestnik – WFAiIS UMK, ul. Grudziądzka 5, Toruń – szkoła ucznia, 

wskazaną przez www.maps.google.com oraz przyjmując stawkę 0,30 zł/km 

imię i nazwisko opiekuna 

imię i nazwisko uczestnika 

nazwa i adres szkoły 

nazwa i adres szkoły c.d. 

data 

kwota liczbowo kwota słownie 

kwota słownie c.d. 

nazwa miejscowości 

numer rachunku 

nazwa banku 

imię i nazwisko posiadacza rachunku dokładny adres 

dokładny adres c.d. 

liczba km 

liczba kilometrów słownie 

nr rej. pojazdu 


