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FORMULARZ ZGŁOSZENOWY - PÓŁKOLONIE SHARKS 2018 

 

  

1. Dane osobowe dziecka:  

Nazwisko:  

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

Imię:  

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

Data i miejsce urodzenia dziecka:  

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

Adres zamieszkania: ulica i numer domu / mieszkania:  

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

Kod pocztowy: ………… - ……………………………… Miejscowość: ....................................  

 

2. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna - osoby do kontaktu:  

Nazwisko:  

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

Imię:  

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

Data i miejsce urodzenia dziecka:  

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

Adres zamieszkania  

ulica i numer domu / mieszkania:  

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

Kod pocztowy: ………… - ……………………………… Miejscowość: .......................................  

Telefon kontaktowy:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:  

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

3. Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka z półkolonii (nie wpisywać 

Rodziców):  

Imię:  

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

Nazwisko:  

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

Seria i numer dowodu osobistego:  

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

Imię:  

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

Nazwisko:  

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

Seria i numer dowodu osobistego:  

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

4. Zgłaszam udział mojego dziecka w półkoloniach w terminie:  

Turnus I  13.08. – 17.08.2018 5 dni 

Turnus II 20.08. – 24.08.2018 5 dni 

Turnus II 27.08. – 31.08.2018 5 dni 
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5. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

a) Czy są jakieś przeciwskazania zdrowotne, żeby dziecko uczestniczyło w zajęciach 

ruchowych oraz zajęciach na wodzie ? 

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

b) Czy dziecko jest alergikiem? Jeśli tak, na co jest uczulone? 

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

c) Czy dziecko regularnie przyjmuje leki? Jeśli tak, to jakie? 

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

d) Inne uwagi Rodzica / Opiekuna, dotyczące zdrowia/zachowania dziecka: 

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

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

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

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

6. Regulamin półkolonii : 

Uczestnik: 

• Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach i nie opuszcza ich 

• Stosuje się do poleceń wychowawców 

• Podczas zajęć nie używa telefonów komórkowych 

• Szanuje innych w słowach i czynach 

• Dba o higienę i zdrowie 

• Nie dotyka sprzętu innego niż wyznaczony przez instruktora 

• Poza teren obiektu wychodzimy tylko pod opieką instruktora 

• W przypadku złego samopoczucia zgłaszamy to instruktorowi 

• W przypadku notorycznego niestosowania się do regulaminu dziecko zostaje wypisane 

z półkolonii 

Rodzice / opiekunowie: 

1. Za doprowadzenie i odprowadzenie dzieci do miejsca półkolonii odpowiadają 

rodzice/opiekunowie lub osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej 

2. W przypadku odbioru dziecka przed zakończeniem programu rodzice/opiekunowie 

zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy 

3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są 

zobowiązani wyrazić na to zgodę 

4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko 

podczas półkolonii 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb rekrutacji i organizacji półkolonii (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 

2135). 

Data: …….....……… Podpis rodzica/opiekuna: ……………………………..……………… 
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Oświadczenie rodziców/opiekunów 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na bezpłatne używanie zdjęć z podobizną mojego 

syna/córki* 

w materiałach promocyjnych Yacht Club Sharks. 

Razem z naszym dzieckiem zapoznaliśmy się z regulaminem i jednocześnie 

zobowiązujemy 

się do jego przestrzegania. 

*niewłaściwe skreślić 

    Data…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych………………………………………………………………. 

Czytelny podpis Dziecka…………………………………………………………………………………………………. 


