ZGŁOSZENIE– UMOWA
I.

MIEJSCE POBYTU DZIECKA
Stajnia Rancho Pasja
42-421 Włodowice
Morsko, ul Leśna 2
Tel: 794 668 106

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) – ZGŁOSZENIE DZIECKA NA OBÓZ
Zgłaszam udział swojego dziecka/swój udział w obozie letnim w Stajni Rancho Pasja
w terminie / turnusie ...........................................................................................................................
Nazwisko i imię …..................................................................................................................................
Pesel .....................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................................
Adres zamieszkania …….........................................................................................................................
Województwo …….................................................................................................................................
Telefon do opiekunów …......................................................................................................................
Telefon dziecka .....................................................................................................................................
E-mail ……………………………………………………….……………………….................................................................

III. UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Upoważniam Stajnię Rancho Pasja do dostępu do danych osobowych ( imię i nazwisko, pesel, adres
zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr telefonu, adres e-mail). Osoba upoważniona do przetwarzania
danych objętych zakresem, o którym mowa wyżej, jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy.
Okres trwania upoważnienia: na okres przechowywania dokumentacji księgowej.

……………………………………..

…………………………………………..

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna

IV.

INFORMACJE JEŹDZIECKIE

1. Częstotliwość jazdy:
o Jeżdżę konno regularnie od …..….. lat z częstotliwością ……..…. razy w tygodniu
o Jeżdżę nieregularnie lub miałam/em długą przerwę (opisz)
…………………………………………………………………………………………………………………….....
2. Posiadam Odznakę Jeździecką PZJ:
o Jeżdżę konno
o Brązową
o Srebrną
3. Na jakim etapie nauki jestem:
o Początkującym ( lonża, stęp)
o Początkującym + ( lonża, stęp, kłus)
o Średniozaawansowanym ( jazda samodzielna, stęp, kłus)
o Średniozaawansowanym + ( jazda samodzielna, stęp, kłus, początki galopu)
o Zaawansowanym ( stęp, kłus, galop, skoki do …………… cm )
o Zaawansowanym + ( stęp, kłus, galop, skoki do ………….. cm, tereny, rajdy, elementy
ujeżdżenia (jakie) ……………………….., zawody ( jakie) ………………………..……..)
4. Potrafię samodzielnie:
o Sprowadzić konia z pastwiska
o Wyczyścić konia
o Osiodłać konia
o Założyć ogłowie
o Założyć ochraniacze
5. Najczęściej jeżdżę konno w Ośrodku Jeździeckim: ................................................................
6. Byłem/am na obozie jeździeckim w: …………………………………………………………………………………
7. Chcę przyjechać z własnym koniem(tak/nie, data ostatniego szczepienia i odrobaczenia):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.

o
o




Zgłaszam chęć przystąpienia do egzaminu na Odznakę Górskiej Turystyki Jeździeckiej
PTTK: (prosimy o zapoznanie się z regulaminem Odznak GTJ PTTK by znać warunki przystąpienia do egzaminu)
Nie
Tak, chcę przystąpić do odznaki (zaznacz właściwą):
Popularnej
Brązowej
Srebrnej

Zgłaszam chęć wykupienia dodatkowych zajęć z jazdy konnej:
o Nie
o Tak, w ilości ………..……….. jazd
9. Chcę być zakwaterowana/y z: ...............................................................................................
10. Dieta ( wegetarianizm, czego dziecko nie lubi jeść): ………………………………………………………………..

WARUNKI UCZESTNICTWA: ZAWARCIE UMOWY

IV.

•
Warunkiem wpisania na listę uczestników obozu jeździeckiego jest podpisanie przez klienta,
którym jest rodzic, prawny opiekun dziecka lub osoba pełnoletnia karty zgłoszeniowej, karty
kwalifikacyjnej i wniesienia opłaty zadatku w wysokości 600,00 PLN.
•
Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów obozu najdalej do 30 dni przed
rozpoczęciem turnusu.

VI.

REZYGNACJA I PRZERWANY POBYT
• W przypadku odstąpienia od umowy zadatek nie jest zwracany
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie lub przerwania pobytu spowodowanego
nieodpowiednim zachowaniem lub brakiem dyscypliny, łamaniem obowiązujących regulaminów
uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

VII.

ODWOŁANIE OBOZU I ZMIANY PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od
siebie niezależnych (decyzje władz państwowych), uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu
odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionej opłaty.

VIII.

ŚWIADCZENIA W CENIE OBOZU:

 Zapewniamy:
- Zakwaterowanie w domkach letniskowych z pełnym węzłem sanitarnym
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
- zajęcia z jazdy konnej oraz praca z ziemi
- pławienie koni dla zaawansowanych ( zależne od pogody)
- zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z hodowlą i użytkowaniem koni
- gry, zabawy, ognisko
- fachową i rzetelną opiekę ze strony instruktorów i wychowawców
- sesja zdjęciowa, zajęcia zumby, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym
- strzelanie z łuku
- ubezpieczenie NNW


Atrakcje dodatkowo płatne*

- Dodatkowe zajęcia z jazdy konnej w grupie ( 45zł/1h)
- Egzamin na odznakę GTJ PTTK ( 90 zł)
- Wspinaczka skałkowa ( 40zł)
- Paintball ( 70 zł)
*( podany koszt w przybliżeniu, cennik narzucony przez usługodawcę danej atrakcji)
...........................................................
Miejscowość i data

.......................................................
Podpis rodzica/opiekuna

V.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem oraz zakresem usług
i świadczeń w/w obozu, przyjmuję go do wiadomości i przestrzegania co potwierdzam
podpisując niniejsze zgłoszenie.
2. Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jazdy konnej i
następstw nieszczęśliwych wypadków z nią związanych. Uczestnik obozu będzie miał
zapewnione ubezpieczenie NNW związane z uprawianiem jazdy konnej w trakcie trwania
turnusu.
3. Oświadczam, że moje dziecko nie otrzymało przeciwwskazań lekarskich do uprawiania jazdy
konnej. Wyrażam zgodę na uprawianie jeździectwa przez mojego syna/ moją córkę w Stajni
Rancho Pasja pod nadzorem uprawnionego instruktora lub przodownika GTJ.
4. Oświadczam, że ja oraz moje dziecko zapoznaliśmy się z regulaminem stajni umieszczonym
na stronie www.ranchopasja.pl , zasad BHP oraz przeciwpożarowych i zobowiązujemy się do
ich przestrzegania. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się i stosować do założeń regulaminów
dodatkowych: wycieczek pieszych, wspinaczki itp.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Stajni Rancho Pasja
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na
wykorzystanie przez Stajnię Rancho Pasja zdjęć oraz filmów z wizerunkiem mojego syna/córki
w materiałach reklamowych promujących stajnię.
6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach, spacerach, kąpiel w basenie,
wspinaczce skałkowej, oraz innych atrakcjach zaplanowanych w trakcie pobytu na obozie.
Wyrażam zgodę na przejazd mojego dziecka samochodem, busem lub autokarem na w/w
atrakcje.
7. Oświadczam, iż moje dziecko nie waży więcej niż 75 kg
8. OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁEM/-AM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE
MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI PODCZAS POBYTU w Stajni Rancho Pasja.
W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, niezbędne
zabiegi diagnostyczne, operacje. Wyrażam zgodę na transport dziecka do szpitala lub placówek
medycznych.
9. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Stajni Rancho Pasja wynikające z nieprawidłowego
użytkowania obiektu lub sprzętu odpowiada finansowo uczestnik obozu ( w przypadku osoby
niepełnoletniej – jej opiekun prawny ). Za nieprzestrzeganie zasad porządku obowiązujących
na terenie obiektu i przez to wyrządzonych szkód Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

……………………………………..
Miejscowość, data

………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

Nasze obozy zgłaszane są do Śląskiego Kuratorium Oświaty i każdorazowo przechodzą kontrolę
Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej. Strona z której można pobrać zgłoszenie turnusu
do kuratorium: https://wypoczynek.men.gov.pl/

VI.

DANE NA JAKIE MA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII.




















VIII.

UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBĄ:
kask
spodnie do jazdy konnej tzw. bryczesy
buty do jazdy konnej
rękawiczki
poszwę i prześcieradło
naczynia ( kubek, talerz, miska, sztućce)
latarkę
środek przeciw komarom
płaszcz przeciwdeszczowy
okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, krem z filtrem UV
kalosze
obuwie sportowe
ubiór do ćwiczeń
kostium kąpielowy
legitymacje szkolną
strój na sesję zdjęciową
oryginał karty kwalifikacyjnej i karty zgłoszeniowej
strój na ” najzabawniejsze przebranie jeźdźca i konia”
ubrania, które można pobrudzić

DANE DO PRZELEWU:

“Stajnia Rancho Pasja”
Ul Leśna 2 Morsko
42-421 Włodowice
W tytule przelewu prosimy napisać imię i nazwisko uczestnika oraz nr turnusu
Nr konta: ING 75 1050 1591 1000 0091 4113 6268

