
Obóz jeździecko-rowerowy 
KUROZWĘKI 

Zakwaterowanie: pod namiotami  

Termin: 09.07 – 23.07.2016 

Pełny koszt: 1 690,00 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)
Dla stałych uczestników zajęć (co najmniej od września 2015) -  100 zł. zniżki

Wiek uczestników:  10 - 18 lat
Ilość uczestników:   40 osób 

Zgłoszenia: do 31.05.2016 r. w ORiRK „TABUN” na załączonym druku wraz      
z dowodem wpłaty gwarancyjnej  na konto  w wysokości  300,00 zł 
(w wypadku rezygnacji z uczestnictwa  nie podlega zwrotowi)

Wpłaty: 22.06.2016 r. – ostateczny termin, do którego pełna opłata za obóz 
powinna  trafić na konto

Numer konta: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
91 1020 2906 0000 1102 0356 7617

EWENTUALNE RACHUNKI WYSTAWIANE SĄ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA DOKONANA WPŁATA

Spotkanie rodziców: 22. 06. 2016 r. (środa) godz. 18.00-MDK„DH” ul.  Reymonta 18

Kierownik: mgr Katarzyna Furtak

--------------------------------------------------------------------------
Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................

Adres, telefon .......................................................................................................................

Numer PESEL ............................................ Data urodzenia ............................................
 
wzrost/rozmiar koszulki.....................................................................................................

Szkoła, klasa .........................................                     ...........................................................
adres mailowy rodzica

□ Zgłaszam udział mojego dziecka na obozie jeździecko-rowerowym w Kurozwękach.

□ Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich terminów i regulaminów organizatora.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka dla potrzeb statutowych organizatora
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.1182).

□  Oświadczam,  że  zdaję  sobie  sprawę  z  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  jakie  mogą  się  zdarzyć  przy
uprawianiu jeździectwa.

*zaznacz odpowiednie kwadraciki

Kraków, dnia ..........................           ..............................................
         podpis rodziców



Obóz jeździecko-rowerowy 
KUROZWĘKI 

Zakwaterowanie: pod namiotami  

Termin: 23.07- 06.08.2016 

Pełny koszt: 1 690,00 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)
Dla stałych uczestników zajęć (co najmniej od września 2015) -  100 zł. zniżki

Wiek uczestników:  10 - 18 lat
Ilość uczestników:   40 osób 

Zgłoszenia: do 31.05.2016 r. w ORiRK „TABUN” na załączonym druku wraz      
z dowodem wpłaty gwarancyjnej  na konto  w wysokości  300,00 zł 
(w wypadku rezygnacji z uczestnictwa  nie podlega zwrotowi)

Wpłaty: 22.06.2016 r. – ostateczny termin, do którego pełna opłata za obóz 
powinna  trafić na konto

Numer konta: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
91 1020 2906 0000 1102 0356 7617

EWENTUALNE RACHUNKI WYSTAWIANE SĄ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA DOKONANA WPŁATA

Spotkanie rodziców: 22. 06. 2016 r. (środa) godz. 18.00-MDK„DH” ul.  Reymonta 18

Kierownik: mgr Maciej Mierzwa

--------------------------------------------------------------------------
Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................

Adres, telefon .......................................................................................................................

Numer PESEL ............................................ Data urodzenia ............................................
 
wzrost/rozmiar koszulki.....................................................................................................

Szkoła, klasa .........................................                     ...........................................................
     adres mailowy rodzica

□ Zgłaszam udział mojego dziecka na obozie jeździecko-rowerowym w Kurozwękach.

□ Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich terminów i regulaminów organizatora.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka dla potrzeb statutowych organizatora
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.1182).

□  Oświadczam,  że  zdaję  sobie  sprawę  z  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  jakie  mogą  się  zdarzyć  przy
uprawianiu jeździectwa.

*zaznacz odpowiednie kwadraciki

Kraków, dnia ..........................           ..............................................
     podpis rodziców



Obóz jeździecko-rowerowy 
KUROZWĘKI 

Zakwaterowanie: pod namiotami  

Termin: 06.08 – 20.08.2016 

Pełny koszt: 1 690,00 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)
Dla stałych uczestników zajęć (co najmniej od września 2015) -  100 zł. zniżki

Wiek uczestników:  10 - 18 lat
Ilość uczestników:   40 osób 

Zgłoszenia: do 31.05.2016 r. w ORiRK „TABUN” na załączonym druku wraz      
z dowodem wpłaty gwarancyjnej  na konto  w wysokości  300,00 zł 
(w wypadku rezygnacji z uczestnictwa  nie podlega zwrotowi)

Wpłaty: 22.06.2016 r. – ostateczny termin, do którego pełna opłata za obóz 
powinna  trafić na konto

Numer konta: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”
91 1020 2906 0000 1102 0356 7617

EWENTUALNE RACHUNKI WYSTAWIANE SĄ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA DOKONANA WPŁATA

Spotkanie rodziców: 22. 06. 2016 r. (środa) godz. 18.00-MDK„DH” ul.  Reymonta 18

Kierownik: mgr Maria Bobrowska

--------------------------------------------------------------------------
Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................

Adres, telefon .......................................................................................................................

Numer PESEL ............................................ Data urodzenia ............................................
 
wzrost/rozmiar koszulki.....................................................................................................

Szkoła, klasa .........................................                     ...........................................................
     adres mailowy rodzica

□ Zgłaszam udział mojego dziecka na obozie jeździecko-rowerowym w Kurozwękach.

□ Zobowiązuję się przestrzegać wszystkich terminów i regulaminów organizatora.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka dla potrzeb statutowych organizatora
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.1182).

□  Oświadczam,  że  zdaję  sobie  sprawę  z  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  jakie  mogą  się  zdarzyć  przy
uprawianiu jeździectwa.

*zaznacz odpowiednie kwadraciki

Kraków, dnia ..........................           ..............................................
     podpis rodziców
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