
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

FERIE ZIMOWE 2019 
 

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 stycznia 2019 do godz. 14:00 
po tym terminie zostaje nieodwołalnie zamknięta lista uczestników 

 
I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 
 

 
1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 8, 59-920 Bogatynia 
 
2. Miejsce: Macierzysta szkoła każdego z uczestników 
 
3. Czas trwania: od 10.00 do 14.00 

 
4. Termin: 04.02.2019r. – 08.02.2019r. 

 
5. Zajęcia są nieodpłatne. 

 

 
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O PRZYJĘCIE DZIECKA 
 
1. Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................ 

 
2. Data i miejsce urodzenia .................................................................... 

 
3. Adres zamieszkania ................................................................................................. 

 
4. PESEL ………………………………… 

 
5. numer dowodu / paszportu ………………………………… 

 
6. Nazwa szkoły:……………………………………………… klasa ......................... 

 
7. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na zajęciach : 

 
........................................................................................................................................ 
 
8. Stan zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, alergie, choroba 

lokomocyjna)……………………………………………….…….………….. 

 
telefon …………………………… 
 
 
……………………..   …………………………………… 
miejscowość, data                                         czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
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Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć na stronach internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni.             Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć na stronach internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 
Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.                                                                                 Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej. 
W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne oraz udostępnianie danych dziecka służbą ratowniczym.          W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne oraz udostępnianie danych dziecka służbą ratowniczym. 
 


