KARTA ZGŁOSZENIA NA II INTENSYWNY TURNUS REHABILITACYJNY
KĄTY RYBACKIE 2016
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………..
Pesel:

…………………………….

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………...
Pesel:

……………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
Telefon (obowiązkowo): …………………………………
Mail: …………………………………
Osoba towarzysząca (proszę o rzetelne wypełnienie poniższych informacji do polisy
ubezpieczeniowej):
Dane osoby towarzyszącej:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Pesel:

……………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………...
Dane osoby towarzyszącej:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Pesel:

………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………...
DOJAZD: pociągiem / samochodem*
Oświadczenie:
Ja niżej podpisany prawny opiekun dziecka zgłoszonego na turnus oświadczam, że w terminie
24.07 – 05.08.2016r. pojadę na turnus rehabilitacyjny organizowany przez Stowarzyszenie
Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę Słyszeć”. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem wyjazdu jest
złożenie karty zgłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia oraz przesłanie bezzwrotnej opłaty
wpisowej w wysokości 500 zł do dnia 10.03.2016 r. Koszt turnusu wynosi 4400 zł za
opiekuna i dziecko. Dojazd we własnym zakresie (proszę o podanie środka lokomocji).
Pierwszeństwo w wyjeździe mają dzieci, członkowie Stowarzyszenia. Wyjazd osób
towarzyszących będzie możliwy w miarę posiadanych miejsc – zainteresowani zostaną
poinformowani osobiście. Informacje dotyczące turnusu umieszczane będą na stronie
internetowej www.chceslyszec.pl

DATA:

*niepotrzebne skreślić

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA

REGULAMIN
TURNUS.

PŁATNOŚCI

ORAZ

KWALIFIKACJI

DZIECKA

NA

1. Na turnus w pierwszej kolejności zostaje zakwalifikowane dziecko,
którego rodzic/opiekun jest członkiem Stowarzyszenia i posiada opłaconą
składkę członkowską za bieżący rok.
2. Należy zgłosić kartę zgłoszenia na turnus w wyznaczonym terminie.
3. Wpłacić wpisowe w wysokości 500 zł w wyznaczonym terminie (tytułem:
„imię i nazwisko dziecka, wpisowe na turnus 2016”) wyłącznie przelewem na
kontoStowarzyszenia:
( ING Bank Śląski 73 10501399 1000009030146840)
4. Opłata turnusu obejmuje uczestnika turnusu (dziecko) oraz jednego
opiekuna.
5. Osoby towarzyszące mogą jechać pod warunkiem wystarczającej ilości
miejsc w ośrodku, po uprzednim zgłoszeniu na karcie zgłoszenia i
akceptacji przez Zarząd. Koszt osoby dodatkowej to:
 dziecko 950zł
 osoba dorosła 1100zł.
6. Po zakwalifikowaniu wszyscy uczestnicy turnusu kwaterowani są w jednym
ośrodku w wyznaczonych pokojach przez kierownika turnusu.
7. Rodzice/opiekunowie

zobowiązani

są

do

uczestnictwa

w

zajęciach

grupowych dla rodziców oraz we wszystkich aktywnościach turnusowych.
Każdy rodzic/opiekun angażuje się w organizację jednego z przedsięwzięć
(deklaracja na miejscu wg programu)
8. Rodzice/opiekunowie
organizacyjnym

w

są

zobowiązani

wyznaczonym

do

uczestnictwa

terminie.

Informacja

w
na

zebraniu
stronie

internetowej stowarzyszenia.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nieodpłatne nagranie
i robienie zdjęć mojemu dziecku oraz obecność osób trzecich podczas
zajęć.
………………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

