Białystok, dnia....................................................

D E K LA R A C J A
uczestnika wypoczynku organizowanego przez Centrum Zabaw Psotnik Małgorzata Ostasiewicz
I.INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU:
Rodzaj wypoczynku: Półkolonie
Adres: Centrum Zabaw Psotnik, ul. Antoniukowska 56 lok. 24, Galeria Antoniuk, Białystok
Termin turnusu: …...............................................................................
II. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefony do opiekunów
III.KOSZT
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w łącznej kwocie ….........zł płatnej w całości na konto lub gotówką tytułem:
„Psotnik Półkolonie, turnus, imię i nazwisko dziecka”
Prawo do ulgi:
• Posiadam Kartę Stałego Klienta Centrum Zabaw Psotnik nr ….............................................................
• W turnusie bierze udział rodzeństwo (Imię i Nazwisko)................................................................................
• Inne..........................................................................................................................................................
Nr konta w ING Banku Śląskim S.A.: 75 1050 1823 1000 0090 7324 9238
Centrum Zabaw Psotnik Małgorzata Ostasiewicz, ul. Antoniukowska 56 lok. 24, 15-845 Białystok.
NIP: 5432021804
IV.INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA
Stwierdzam, że w załączonej dokumentacji podane zostały wszelkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki podczas pobytu dziecka w placówce wypoczynku. Świadomy/-a stanu zdrowia
swojego dziecka stwierdzam, że nie widzę przeciwwskazań do udziału dziecka w półkoloniach.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
•Organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wypoczynku.
•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz rzeczy
pozostawione przez uczestników podczas pobytu.
•W przypadku palenia tytoniu, używania narkotyków, spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub
poważnego naruszenia reguł wypoczynku, uczestnik zostanie wydalony z półkolonii.
•Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas
podróży lub pobytu na wypoczynku.
•Organizator nie zapewnia zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po
stronie uczestnika np. rezygnacji z części lub całości programu, skrócenia pobytu spowodowanego
nieprzestrzeganiem regulaminu.
•W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w półkoloniach z powodu zdarzeń losowych niezależnych od
uczestnika organizator może zwrócić część kosztów poniesionych przez uczestnika (pomniejszonych o koszty
poniesione przez organizatora).
…................................................................................................
Data oraz czytelny podpis nazwisko i imię rodzica/opiekuna
•Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowanych podczas Półkolonii zorganizowanych przez Centrum Zabaw Psotnik Małgorzata
Ostasiewicz na stronie internetowej, profilach internetowych jak Facebook, Google+ i inne zarządzanych przez
Centrum Zabaw Psotnik Małgorzata Ostasiewicz.
…................................................................................................
Data oraz czytelny podpis nazwisko i imię rodzica/opiekuna

