AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI
szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie

Karta uczestnika obozu żeglarskiego w Bobięcinie
Imię i nazwisko uczestnika:
Adres zamieszkania: ul. ______________________________________
miasto ___________________________________
Miejsce i data urodzenia: ____________________________________

nr domu/lokalu ______________
kod pocztowy _ _-_ _ _
PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nr telefonu rodziców/opiekunów:_________________________________________________________
Oświadczamy, że nasze dziecko potrafi pływać wpław i wyrażamy zgodę na jego udział w młodzieżowym obozie
żeglarskim w terminie ___________________.

________________________________
czytelny podpis rodziców/opiekunów

Informacja rodziców/opiekunów o stanie zdrowia dziecka (np. uczulenia, przyjmowane leki i ich dawki, jak znosi jazdę
samochodem)

________________________________
czytelny podpis rodziców/opiekunów

Zgody rodziców/opiekunów
1. Wyrażam zgodę na samodzielne poruszanie się mojego dziecka po Ustce w trakcie jednodniowej wycieczki.
W trakcie obozu przewidujemy jednodniowy wyjazd do Ustki, gdzie uczestnicy będą podzieleni na grupy. Jedna grupa będzie miała zajęcia na
jachcie, druga w tym czasie będzie mogła zwiedzać Ustkę (2-3 godziny). Jeżeli podpiszecie Państwo niniejsze oświadczenie dziecko będzie mogło
poruszać się po mieście w grupie uczestników bez instruktora. Jeżeli jednak nie zdecydujecie się podpisać oświadczenia dziecko będzie zwiedzać
Ustką z instruktorem/wychowawcą.

________________________________
czytelny podpis rodziców/opiekunów

2. Wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia mojego dziecka do sklepu podczas pobytu na obozie w Bobięcinie.
Bobięcino to niewielka miejscowość położona nad jeziorem. W odległości 300 m od miejsca zorganizowania obozu znajduje się sklep. Jeżeli
zdecydujecie się Państwo podpisać niniejsze oświadczenie dziecko będzie mogło w czasie wolnym od zajęć wyjść do sklepu w grupie uczestników.
Jeżeli jednak nie zdecydujecie się podpisać oświadczenia dziecko będzie wychodzić do sklepu z instruktorem/wychowawcą.

________________________________
czytelny podpis rodziców/opiekunów

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w razie potrzeby koniecznych wszelkich czynności w celu ratowania życia i
zdrowia naszego dziecka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie uczestnika w
zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

________________________________
czytelny podpis rodziców/opiekunów

4. Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęcia w celu umieszczenia go na stronie
internetowej obozu jachty.org.

________________________________
czytelny podpis rodziców/opiekunów

Wypełnioną kartę prosimy zabrać na obóz.
ADKONIS – Szkoła Żeglarska; OŚRODEK: 77-200 Miastko, Bobięcino 8; SIEDZIBA: 76-251 Kobylnica, Komiłowo 10a
email: biuro@jachty.org; www.jachty.org, tel. 59-858-31-36, 503-87-55-36; 512-691-848

