ZGŁOSZENIE NA WAKACJE W SIODLE 2017
I

MIEJSCE POBYTU UCZESTNIKA

Stajnia Arvena
Piotrkówek 55
23-110 Krzczonów
tel. 603-704-585
www.arvena.pl

II

DANE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Telefon
e-mail

Stopień zaawansowania jazdy konnej: (zaznaczyć krzyżykiem)
Początkujący
Średniozaawansowany
Stęp

Kłus

Galop

Zaawansowany
Skoki

Wybrane terminy turnusów: (można zaznczyć więcej niż jeden)
I 27.06.- 06.07.

II 10.07-19.07.

III 25.07.-03.08.

IV 07.08.-16.08.

Rodzaj turnusu:
Pełny wymiar (pobyt całodobwy)
Obóz rekreacyjny

III

Półkolonie (pobyt dzienny bez noclegu)
Obóz sportowy

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka oraz jazdę konną w Stajni ARVENA, mieszczącą się
pod adresem: Piotrkówek 55, 23-110 Krzczonów.

...................................................................
data i podpis

IV

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Dolegliwości i objawy które mogą wystąpić u dziecka (należy podkreślić): omdlenia,
drgawki, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi , częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki
duszności, szybkie męczenie się, częste bóle brzuch, bóle stawów, lęki nocne, moczenie nocne
inne:
.............................................................................................................................................................
Czy dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach?
.............................................................................................................................................................
Na jakie pokarmy i leki dziecko jest uczulone?
..............................................................................................................................................................
Czy dziecko otrzymało surowicę (jaką, kiedy)?
..............................................................................................................................................................
OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁEM/-AM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O
DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI
PODCZAS POBYTU W STAJNI ARVENA W PIOTRKÓWKU. W razie zagrożenia życia,
lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne oraz niezbędne zabiegi diagnostyczne,
operacyjne.
Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, z którym uczestnicy
zostaną zapoznani w dniu przyjazdu na obóz. Na wypoczynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu,
picia alkoholu, używania środków odurzających, samowolnego oddalania się z terenu obozowiska
oraz innych miejsc czasowego przebywania grupy.
Rodzice, lub opiekunowie prawni dziecka ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym również
finansową, za celowo lub z jego winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora, bądź innych
uczestników obozóu i zobowiązani są do ich naprawienia. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, wszelkiego rodzaju odtwarzacze,
telefony komórkowe – sprzęt ten uczestnicy mogą zabrać na obóz wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
Organizator Stajnia ARVENA – Agata Jastrzębska posiada wszelkie niezbędne polisy
ubezpieczeniowe OC oraz NNW, jednakże zaleca się rodzicom/opiekunom wykupienie
dodatkowej polisy NNW obejmującej jazdę konną, imiennie na każde dziecko biorące udział w
wypoczynku.
Ja niżej podpisany, rodzic/prawny opiekun dziecka stwierdzam, iż nie ma przeciwskazań do
uczestnictwa w wypoczynku podczas poytu oraz w zajęciach z jazdy konnej.

.................................................................
data, podpis

