KARTA ZGŁOSZENIA - na obóz letni Karate Kyokushin/ Shinkyokushin - Żerków' 2019
Uwaga: wypełnić elektronicznie lub ręcznie, wydrukować na dwóch stronach jednej kartki, podpisać i oddać instruktorowi do 10.04.2019
PESEL

Nazwisko i imię
ul.

kod

kyu/DAN

miejscowość
egzamin na

e-mail

tel.

kyu/dan*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
rodziców lub pełnoletnich uczestników obozu (zaznaczyć odpowiednie pola)
Imię i Nazwisko składającego oświadczenie uczestnika lub rodzica

Zobowiązuję się do następującej formy wpłat za udział w obozie (zaznacz odpowiednią opcję):
indywidualny dojazd na obóz

dojazd na obóz autokarem
Miejsce w ośrodku:
jednorazowo: do dnia 30.03 w promocyjnej kwocie 1 240 zł

jednorazowo do dnia 15.03 w promocyjnej kwocie 1 140 zł

w trzech ratach: pierwsza - 290 zł do dnia 10.04, dwie
kolejne raty po 500 zł w terminach do 10.06, 10.07
w pięciu ratach: pierwsza - 290 zł do dnia 10.04, cztery
kolejne raty po 250 zł w terminach do 10.05, 10.06, 10.07,
02.08.

w trzech ratach: pierwsza - 290 zł do dnia 10.04, dwie
kolejne raty po 450 zł w terminach do 10.06, 10.07
w pięciu ratach: pierwsza - 240 zł do dnia 10.04, cztery
kolejne raty po 225 zł w terminach do 10.05, 10.06, 10.07,
02.08.

w trzech ratach: pierwsza - 510 zł do dnia 10.04, dwie
kolejne raty po 500 zł w terminach do 10.06, 10.07

w trzech ratach: pierwsza - 510 zł do dnia 10.04, dwie
kolejne raty po 450 zł w terminach do 10.06, 10.07

Miejsce w hotelu ***:

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że :
niedotrzymanie terminów wpłat powoduje wzrost ceny obozu o 250 zł za wyjątkiem zmiany terminów wpłat uzgodnionych z
Zarządem Klubu - w przypadku problemów z płatnościami prosimy o kontakt telefoniczny.
rezygnacja z udziału w obozie po dniu 01.06.19 pociąga za sobą konieczność zapłaty kosztów rezerwacji miejsca i organizacji obozu
w kwocie 400 zł, a po dniu 20.07.19 - 900 zł - kwota powyższa zostanie potrącona z dotychczasowych wpłat, a reszta zwrócona.
W wyjątkowych przypadkach losowych - zwrot całości wpłat.
niezaznaczenie powyższych pól powoduje niezakwaliﬁkowanie do udziału w obozie

(data i podpis składającego oświadczenie)

ZGODA NA UDZIAŁ W OBOZIE

rodziców (opiekunów) niepełnoletnich uczestników obozu
Nazwisko i imię dziecka

Nazwisko i imię rodzica/ opiekuna

adres zamieszkania i telefon rodzica/ opiekuna
ul.

kod

miejscowość

tel.

Wyrażam zgodę aby mój syn/ moja córka* wziął/ęła udział w obozie letnim Karate Kyokushin/ Shinkyokushin
organizowanym przez TKS "Karate" Tarnowskie Góry oaz UKS Banzai Piekary Śląskie w Żerkowie w dniach od 2 do 11
sierpnia 2019.
.....................................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)

Proszę o przygotowanie rachunku wydanego na (dokładne dane): ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................
(data i podpis)

XXXVI Obóz Letni Karate Kyokushin/ Shinkyokushin - Żerków 02-11.08.2019
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU
data urodzenia

Nazwisko i imię

INFORMACJA

rodziców (opiekunów) niepełnoletnich uczestników obozu o stanie zdrowia dziecka: (np na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę
autokarem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie
pobytu dziecka na obozie.

.............................................................. ..............................................................
podpis

miejscowość i data

INFORMACJA

pielęgniarki o szczepieniach lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień:

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................................., błonnica .................................., dur ....................................
.............................................................. ..............................................................
miejscowość i data

podpis pielęgniarki

INFORMACJA

o dziecku wychowawcy klasy:
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełnia rodzic lub opiekun.)

............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................. ..............................................................
miejscowość i data

(pieczątka przychodni)

podpis wychowawcy

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

................................................................................................ jest zdrowy/a i może wziąć udział w rekreacyjno-sportowym
(imię i nazwisko uczestnika obozu)

obozie letnim Karate Kyokushin/ Shinkyokushin organizowanym przez TKS "Karate" Tarnowskie Góry w Żerkowie
w dniach 02 - 11.08.2019.
wzrost ........................., waga .............................
Uwagi:
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
(data, pieczątka i podpis lekarza)

