
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

AKTYWNE WAKACJE NAD MORZEM

                                               OBÓZ SPORTOWO – JĘZYKOWY
                                                      Kąty Rybackie 22–31.07.2016r.

IMIĘ ………………………………………. NAZWISKO ………………………………………………………… 
DATA URODZENIA ………………………………PESEL UCZESTNIKA ……………………………………….. 
ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA …………………………………………………………………………………. 
KOD ………………………………. MIEJSCOWOŚĆ ……………………………………………………………..
TELEFON: MAMY ………………………………………..TATY …………………………………………………. 
ADRES MAILOWY ………………………………………………………………………………………………… 
NAZWA I ADRES SZKOŁY ………………………………………………………………………………………... 
INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
Dolegliwości i objawy, które występują u dziecka /proszę podkreślić/: 
drgawki z utratą przytomności, omdlenia, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, wymioty, 
krwotoki z nosa, ataki duszności, przewlekły kaszel, bóle brzucha, lęki nocne, moczenie się, inne:
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Czy dziecko przyjmuje stałe leki, proszę podać jakie i w jakich dawkach: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Syn/córka w diecie JE MIĘSO, NIE JE MIĘSA       Dobrze znosi jazdę samochodem? TAK    NIE 
Czy wyrażają Państwo zgodę na podanie dziecku leków przez kadrę pedagogiczną w przypadku 
choroby dziecka podczas obozu? WYRAŻAM ZGODĘ   NIE WYRAŻAM ZGODY 
Dziecko jest szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień:  TAK   NIE 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
Zgadzam się na udział mojego dziecka w obozie, organizowanym przez SZKOŁĘ PŁYWANIA ADAM KOZŁOWSKI,  
zobowiązuję się wpłacić w terminie wyznaczoną kwotę oraz pokryć koszt  ewentualnych szkód wyrządzonych 
przez  dziecko  podczas  obozu.  Oświadczam,  że  zapoznaliśmy się  z  programem i  warunkami  pobytu,  a  także 
zapoznaliśmy dziecko z regulaminem uczestnika i zobowiązaliśmy je do przestrzegania go. Zobowiązuje się do 
odbioru dziecka w przypadku usunięcia z obozu za nieprzestrzeganie regulaminu. Jednocześnie oświadczam, że 
nic nie wiem o jakichkolwiek przeciwwskazaniach lekarskich do uczestnictwa mojego dziecka w obozie, oraz nie 
ma przeciwwskazań do uprawiania sportów planowanych w programie obozu. Znam regulamin oraz program 
obozu oraz zdaję sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych 
zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Wyrażam  zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz na wykorzystanie 
wizerunku dziecka w działaniach promocyjnych Szkoły Pływania Adam Kozłowski. 

…………………………                                                           ………………………………………………… 
miejscowość, data                                                                                            podpis Rodziców/Opiekunów 

Rozmiar koszulki:  122 – 128     134 – 140     146 – 150    S     M     L     XL


