KWESTIONARIUSZ
UCZESTNIKA OBOZU REKREACYJNEGO dla DZIECI
organizowanego przez LUBSKI KLUB SPORTOWY KARATE „OYAMA” w

bkowicach

w okresie od 01.07.2011 do 11.07.2011
1. Nazwisko i imi uczestnika .....................................................................................................
2. Data urodzenia ................................
3. Adres zamieszkania ..................................................................................................................
4. W razie konieczno ci kontaktowa si z ......................................................... tel. ..................
5. Który to z kolei obóz uczestnika, organizowany przez w/w Klub (podaj liczb ) …………….
6. PESEL uczestnika .......................................
7. OGÓLNY KOSZT OBOZU WYNOSI :

= 990,00 z (850,00 z – pobyt + 140,00 z – dojazd)

7a. Zaliczka ………………….
8. Dotyczy nieletnich.
Wyra am zgod na uczestnictwo mojego syna – córki w obozie rekreacyjnym organizowanym
przez LKSK „Oyama”.
wiadczam równie , e nie ukrywam adnych chorób mojego syna – córki , które mog yby nie
dopu ci do wyjazdu, a o wszystkich wa nych sprawach powiadomi wcze niej kierownika obozu.
..........................................
podpis matki

...........................................
podpis ojca

9. O WIADCZENIE ZAK ADU PRACY
Wyra am zgod na uczestnictwo w obozie rekreacyjnym syna – córki pracownika naszego zak adu
i jednocze nie zobowi zuj si do dofinansowania w/w obozu i przekazania kwoty ....................... .
(s ownie: .................................................................................................................)

na konto:
LUBSKI KLUB SPORTOWY KARATE „OYAMA”
Ul. Bohaterów 16/2 ; 68-300 Lubsko
Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Pa stwowy oddzia w Lubsku
Nr konta: 66 1020 5460 0000 5302 0042 7336

...............................................
G ówny ksi gowy

Piecz

zak adu pracy

.............................................
Dyrektor

10. OPINIA LEKARZA
Brak przeciwwskaza do uczestnictwa w obozie rekreacyjnym organizowanym przez LKSK
„Oyama”.
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Piecz tka i podpis lekarza
UWAGA !
1.Termin sk adania kwestionariuszy up ywa z dniem 10.06.2011.
2. Osoby, które dostan dofinansowanie jeden egzemplarz pozostawiaj w zak adzie
pracy, a drugi (ksero) prosz dostarczy panu Andrzejowi Tomia owiczowi.

verte

1.

Czy obozowicz jest uczulony na potrawy: ………, je eli tak to na jakie ………………
…………………………………………………………………………………………...

2.

Czy jest uczulony na leki: ………., je eli tak to na jakie ……………………………..
…………………………………………………………………………………………...

3.

Czy musi przyjmowa

jakie

leki: …….., je eli tak to jakie …………………………...

…………………………………………………………………………………………...
4.

Czy choruje na chorob lokomocyjn : ……………..

5.

PRZEJAZD AUTOKAREM: [TAK] - [NIE] - jad w asnym transportem

6.

PRZEJAZD autokarem tam i z powrotem WYNOSI 140,00 z i wliczony jest do kwoty ogólnej.

7.

Posi ki wegetaria skie: [TAK] [NIE]

8. Inne uwagi: ……………….............................……………………………………………………………
................................................................................................................................................
Dane tylko i wy cznie do u ytku kierownika obozu:

[ ] – niepotrzebne skre li

ZAPIS uczestnika na list obozowiczów nast puje tylko i wy cznie
poprzez z enie kwestionariusza i wp acenie kwoty gwarancyjnej
zwanej dalej zaliczk !!!
&1
Uczestnik zobowi zany jest do przestrzegania polece organizatora zwi zanych z uczestnictwem w obozie, a w szczególno ci
przestrzeganie Regulaminu Uczestnika Obozu, który znajduje si u organizatora obozu do ogólnego wgl du. W razie
niesubordynacji, na wniosek organizatora, uczestnik mo e zosta skre lony z listy uczestników obozu bez zwrotu kosztów
uczestnictwa w obozie. Rodzice zobowi zani s wówczas do natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca pobytu na w asny
koszt.
&2
Uczestnik wnosi pe op at z tytu u uczestnictwa w obozie przed rozpocz ciem obozu oraz op at za przejazd autokarem.
Uczestnik zobowi zuje si do dokonania wp aty zaliczki w dniu zapisu w celu zarezerwowania sobie miejsca na udzia w obozie
i na przejazd. W przypadku rezygnacji z udzia u w obozie w pó niejszym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba, e
uczestnik znajdzie kogo na swoje miejsce.
&3
Wyra am zgod w razie wyst pienia zagro enia zdrowia lub ycia w czasie trwania obozu na przeprowadzenie bada lub
procedur medycznych, lekarskich oraz na ewentualne przewiezienie i pobyt dziecka w szpitalu.
&4
Na obozie leki uczestnikowi obozu mog by podawane tylko i wy cznie w oparciu o pisemne zalecenie lekarza.
&5
Rodzice zobowi zani s do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki, a nast pnie do odebrania go po powrocie
z obozu.

………………………………..
Podpisy rodziców/opiekunów
KONTAKT:
Andrzej Tomia owicz; tel. 691 469 944

