
ZGŁOSZENIE NA ZAJĘCIA SPORTOWE  

I. INFORMACJA KLUBOWA  

1. Nazwa oferty : ZGRUPOWANIE SPORTOWE 
WARSZAWIANKA   

(należy wpisać lokalizację zgodnie ze szczegółami oferty) 

Forma wypoczynku: Zajęcia ogólno - sportowe 

Czas trwania od  ………………… do ………….………..   

II. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA 

ZGRUPOWANIE SPORTOWE 

1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................   

2. Data urodzenia ....................................... klasa ...........................  

3. Pesel dziecka ................................................................................ 

4. Adres zamieszkania 

…...................................................................................................            

....................................................................................................... 

5. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka oraz tel. 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

6. Imię, nazwisko, numer dowodu, telefon osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka 

.......................................................................................................  

....................................................................................................... 

7. Załączam kopię dowodu wpłaty:    tak     nie   

 

 

III.  INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE      

       ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach   

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale 
leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)   

(adnotacje dotyczące np. chęci bycia w grupie z bratem, siostrą lub danym kolegą 
lub koleżanką itp.)   

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I 
DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI 
INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W 
CZASIE POBYTU DZIECKA NA ZGRUPOWANIU SPORTOWYM. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO 
POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW 
ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.   

Po zapoznaniu się z programem zgrupowania, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi 
warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w zgrupowaniu sportowym w miejscu i terminie 
podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych 
osobowych w bazie danych firmy, oraz na przechowywanie zdjęć uczestników. Wiem, że przysługuje 
mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zgrupowania 
sportowego organizowanych przez Szkołę Narciarstwa i Snowboardu 2Times oraz wykorzystanie tego 
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły. 

 

 

..................................                      ...............................................   

        (miejscowość, data)                              (podpis rodzica)  



REGULAMIN   
  
Instruktorzy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do zajęć sportowych, umożliwić im 
aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i 
pożyteczny. Uczestnikami są dzieci w wieku od 5 do 10 lat (IV klasa szkoły podstawowej lub młodsze). 

  
1. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów od godz. 8.30.- do godz. 17.30. Za każdą następną rozpoczętą       

godzinę zegarową rodzic zobowiązany jest wnieść opłatę 20 zł od jednego dziecka.  
  

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do klubu i z powrotem. Dzieci są odbierane wyłącznie 
przez osoby wskazane w karcie zgłoszenia.   

  
3. Uczestnicy mają obowiązek:   

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,   
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,   
c) brać udział w realizacji programu zgrupowania,   
d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,   
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są 
rodzice lub opiekunowie),   
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,   
h) posiadać pełne wyposażenie uczestnika.  

  
4. Uczestnicy mają prawo do:   

a) spokoju ducha,   
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach sportowych i/oraz korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów,   
c) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian na bardziej aktywne spędzanie czasu.   

  
5. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności 
wykluczeniem uczestnika z udziału w zgrupowaniu. Klub zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy 
uczestników, bez zwrotu należności, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.   

  
6. Rodzice/opiekunowie uiszczają wpłaty przed rozpoczęciem turnusu, blokują one miejsce dla swojego 

podopiecznego i/oraz zobowiązuje klub do utworzenia rezerwacji miejsca w grupie lub stworzenia dodatkowej 
grupy przy nadmiernej ilości uczestników.  

  
7. Klub nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników zgrupowania oraz za zniszczenia rzeczy należących 

do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.   
  

8. Klub zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., 
niekoniecznych do udziału w zajęciach.  

 
 
 
Podpis rodzica lub opiekuna  

 


