Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
filia
Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”
30-240 Kraków, ul. Kosmowskiej 12

DEKLARACJA KONTYNUACJI ZAJĘĆ
HIPOTERAPII i REHABILITACJI
Na rok szkolny 2018/2019

Kartę należy złożyć w sekretariacie MDK „Dom Harcerza”,
Kraków, ul. Reymonta 18
Imię i nazwisko:……………………………………………...........................................................
Data i miejsce urodzenia:……………………………….……........................................................
PESEL:………………………………………….……………......................................................
Imiona rodziców:……………………………….……………......................................................
Adres

□□-□□□………………………………………….................................................

Telefon rodziców:…………………………................................................................................
Adres e-mail rodziców:………………………………………………........................................

Oświadczam, że:
/proszę zaznaczyć odpowiednie kwadraciki/

□

Deklaruję chęć kontynuowania zajęć Rehabilitacji i Hipoterapii w Ośrodku Rekreacji
i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w roku szkolnym 2018/19

□

Zdaję sobie sprawę z następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć podczas
jazdy konnej.

□

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w integracyjnych zawodach jeździeckich
i innych imprezach organizowanych przez nasz Ośrodek.

□ Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminami obowiązującymi w ORiRK „Tabun” i zobowiązuję
się do ich przestrzegania.

□

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszej deklaracji, załączonych oświadczeniach i dokumentach oraz systemach
informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w mieście Kraków, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

□Wyrażam/nie wyrażam zgody*

na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka na
stronie internetowej, Facebook Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz w materiałach
promocyjnych placówki.

* Niepotrzebne skreślić
Ponadto przyjmuję do wiadomości że:
 administratorem danych jest dyrektor placówki – MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18
Kraków
 niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do
Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji
w celu sprawnego realizowania zadań placówki;
 przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania oraz
usuwania - za pośrednictwem MDK „Dom Harcerza”.
Kraków, dnia ….............

……………………………...........
podpis rodziców lub opiekunów

Regulamin Sekcji Rehabilitacji i Hipoterapii
Ośrodka Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”
1)

2)
3)
4)

5)

Dzieci przebywające na terenie ORiRK „Tabun” muszą być pod ciągłym nadzorem
rodziców lub opiekunów. Poza godzinami zajęć dzieci przebywają na terenie Ośrodka na
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
Do stajni można wchodzić tylko za wiedzą i zgodą instruktorów. Zabronione jest samodzielne
otwieranie i wchodzenie do boksów w stajni.
Karmienie koni dozwolone jest tylko za wiedzą i zgodą instruktorów
z zachowaniem należytej ostrożności.
Składki na Radę Rodziców powinny zostać dokonane przed rozpoczęciem turnusu
przelewem na konto 94 1020 2906 0000 1502 0356 7658 z dopiskiem hipoterapia lub
rehabilitacja oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika..
Turnusy odbywają się wg ustalonego przez instruktora harmonogramu. O każdej nieobecności
na zajęciach należy zawiadomić instruktora w możliwie najszybszym terminie.

6) Uczestnik ma prawo do jednej absencji na zajęciach w turnusie. Pozostałe nieobecności nie
zwalniają z konieczności opłat za zarezerwowane terminy zajęć. Wyjątek stanowią
planowane i zgłoszone wcześniej nieobecności związane np. z hospitalizacją uczestnika
zajęć.
7) Przepadające zajęcia mogą zostać odrobione tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym
indywidualnym uzgodnieniu z instruktorem.
8) Przed rozpoczęciem turnusu (raz w roku) należy przedstawić instruktorowi aktualne zaświadczenie od
lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w hipoterapii.

……………………………
podpis rodzica(opiekuna)

