ZGŁOSZENIE NA PÓŁKOLONIE W SIODLE
I. MIEJSCE POBYTU DZIECKA

Stajnia Rancho Pasja
Morsko, ul Leśna 2
42-421 Włodowice

II. DANE UCZESTNIKA
1. Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................................................
2. PESEL ..............................................................................................................................
3. Data urodzenia .................................................................................................................
4. Adres zamieszkania ..........................................................................................................
telefon....................................................................................................................................
5. Stopień zaawansowania jazdy konnej (początkujący, średniozaawansowany,
zaawansowany, stęp, kłus, galop, skoki) ………………………………………………………..

III.DANE PERSONALNE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................
PESEL ...................................................................................................................................
Adres zamieszkania: .............................................................................................................
Adres do korespondencji: .....................................................................................................
Nr. Tel: ..................................................................................................................................
Adres e-mail: .........................................................................................................................

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w półkoloniach oraz stwierdzam, iż nie ma
przeciwwskazao do korzystania z jazdy konnej w Stajni Rancho Pasja w Morsku, 42-421, ul Leśna 2
…….………………………………………
data, podpis

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka i konsekwencji związanych z uprawianiem jeździectwa. Wyrażam zgodę
na uprawianie jeździectwa przez mojego syna/ moją córkę w Stajni Rancho Pasja. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych na potrzeby Stajni Rancho Pasja zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych
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osobowych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stajnię Rancho Pasja zdjęć oraz filmów z wizerunkiem mojego
syna/córki w materiałach reklamowych promujących stajnię.

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale
leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA PÓŁKOLONII.
W razie zagrożenia życia zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

...........................................................................................................................................
(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)
____________________________________________________________
Rezerwacja ma miejsce po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego, oraz wpłaceniu zadatku w wysokości
350 zł na konto bankowe. Pozostałą część kwoty należy wpłacić na miejscu. W tytule przelewu prosimy
wpisać numer turnusu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Dane do przelewu:
Stajnia Rancho Pasja
Morsko, ul Leśna 2
42-421 Włodowice
Nr konta: 36 1020 2498 0000 8002 0636 0939
Tel: 794 668 106
e-mail: rancho.pasja@op.pl
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