KARTA OBOZOWA

1. Nazwisko i imię uczestnika ........................................................................................
2. Data urodzenia ...........................................................................................................
3. Adres zamieszkania.......................................................................................................
4. Pesel ............................................................................................................................
5. Telefon, adres e-mail rodzica (opiekuna).....................................................................

ZGODA RODZICÓW:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie letnim organizowanym przez Klub Sportowy
„Basket Piła” oraz zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w wys. 1050 zł

..........................................................
miejscowość, data

...........................................................................
czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

OPINIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ BĄDŹ LEKARZA RODZINNEGO:
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

.........................................................
miejscowość, data

…...………................................................
podpis i pieczęć

DEKLARACJA UCZESTNIKA:
Będąc na obozie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących regulaminów
i włączenia się do realizacji programu.
Pamiętaj! Nie narażaj swoich rodziców na straty materialne spowodowane Twoim ewentualnym
nagannym zachowaniem i wcześniejszym wyjazdem do domu.

............................................................
podpis uczestnika

OPINIA SZKOŁY O UCZNIU (wypełnia nauczyciel - wychowawca)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................................................
miejscowość, data

................................................................
czytelny podpis nauczyciela

UWAGI RODZICÓW (INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

DEKLARACJA RODZICÓW

W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu obowiązującego na
wyjazdach organizowanych przez KS Basket Piła zobowiązujemy się do
osobistego odebrania dziecka z obozu po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu z kierownictwem obozu.
Drastyczne naruszenie regulaminu obozu to między innymi:
 picie alkoholu,
 palenie papierosów,
 zażywanie narkotyków,
 agresywny i wulgarny stosunek do obozowiczów i kadry,
 świadome niszczenie wyposażenia ośrodka,
 kradzież, nagminne ignorowanie i nie słuchanie poleceń opiekunów, trenerów
Osobie usuniętej dyscyplinarnie z obozu nie przysługuje zwrot kosztów pobytu.

......................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 Miejsce: P. T. i R. DRAWTUR
ul. Pięciu Pomostów 1 78-550 Czaplinek Tel. (94) 375-54-54
 Termin: 12.08.2018 - 23.08.2018
 Organizator: Klub Sportowy Basket Piła
 ul. Chojnicka 6/10, 64-920 Piła
 NIP 764-260-17-27, REGON 300899994
 www.basket.pila.pl e-mail: basket.pila@wp.pl Tel. 665-94-93-92 (Tomasz Pochylski)
konto Bank BZW BK 69 1090 1320 0000 0001 2275 8148
z dopiskiem „Obóz w Czaplinku 2018 - Imię i Nazwisko dziecka”
wpłaty można dokonać również gotówką u organizatora po wcześniejszym kontakcie tel.
termin wpłat za obóz: do 10.08.2018 r. Zaliczka w wysokości 300 zł
wypełnioną kartę obozową wraz z podpisanym regulaminem należy dostarczyć najpóźniej w dniu
wyjazdu na obóz.

