FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PÓŁKOLONIE - TENIS PARK CAMP 2017

PÓŁKOLONIE - BOLESŁAWIEC
TERMIN: 10.07.2017 – 14.07.2017,
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII
__________________________________________________________________________
II. DANE UCZESTNIKA

Imię i Nazwisko uczestnika:
Data i miejsce urodzenia:
Nr PESEL:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu uczestnika:
e-mail uczestnika:
Imię i Nazwisko opiekunów:
numery telefonów opiekunów:
e-maile opiekunów:

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w
jakich dawkach, czy nosi okulary)

REGULAMIN PÓŁKOLONII REKREACYJNO-SPORTOWEJ TENIS PARK CAMP 2017:
1. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Każdy Uczestnik ma obowiązek:

brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony
z tych zajęć.

stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów i
instruktorów

stosować się do poleceń wychowawcy, instruktora

mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie

przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym
wychowawcę lub najbliższą dorosłą osobę



pokrycia wszystkich strat materialnych jeżeli były przez niego spowodowane.

3. Uczestnikowi półkoloni nie wolno oddalać się od grupy bez wychowawcy lub instruktora
4. Każdy Uczestnik ma prawo:

brać udział we wszystkich zajęciach programowych

wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do
wychowawcy.

do bezpiecznego i radosnego wypoczynku.
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Upomnienie przez wychowawcę lub instruktora.
2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych.
3. Wydalenie z półkolonii na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za
niewykorzystany czas pobytu.
Oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem zapisy regulaminu półkolonii rekreacyjnosportowej, co poświadczam własnoręcznym podpisem:
..........................................................
PODPIS UCZESTNIKA OBOZU

..........................................................
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

__________________________________________________________________________
IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
1. Oświadczam, że zapoznałem się z programem oraz regulaminem półkolonii i wyrażam
zgodę na udział dziecka w zajęciach, w tym również na wyjazdy: na baseny i Legnicy (Play
City). Jednocześnie informuję, że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w półkolonii o profilu rekreacyjno – sportowym.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę w sytuacji koniecznej do udzielenia mojemu dziecku
pomocy medycznej lekarskiej.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w
drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia półkolonii, a domem.
4. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje
dziecko.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej w
zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz dla celów rekrutacji,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z późn zm. (Dz.U. z
2007r, Nr. 101, poz. 926)
7.Wyrażam zgodę na wykorzystanie nagrań audiowizualnych mojego dziecka wykonanych
podczas półkolonii do celów prasowych, reklamowych i dokumentacyjnych.
............................................
(data)

………………..........................................
(podpis matki, ojca lub opiekuna)

