KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA PÓŁKOLONIE
NA RANCZU ARTEMIDY

Zgłaszam udział mojego dziecka ………………………………………………….………..,
rok urodzenia …..……., w dniach od ……………….… do: ……………, w godzinach 8-16
w półkoloniach organizowanych przez Ranczo Artemidy, Nowa Góra 462.
Telefony kontaktowe do rodziców podczas pobytu dziecka na zajęciach:
Mama (imię i nazwisko): …………………………………………………………………….
Tata (imię i nazwisko): ….……………………………………………………………………
PESEL dziecka: ……………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………
Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza rodzicami):
Nazwisko i imię
Stopień pokrewieństwa
1.

Podpis rodziców

2.

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co
uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zgody:
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135,
z późn. zm.))

2.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem półkolonii i wyrażam zgodę na udział dziecka
w zajęciach.

3.

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć mojego dziecka, wykonanych w czasie półkolonii
na Ranczu Artemidy, na stronie www.ranczoartemidy.pl oraz na fanpage’u Rancza Artemidy na
Facebooku.

…………………………
Data

…………………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów/

Ranczo Artemidy Nowa Góra 462, 32-065 Krzeszowice,
tel. 533 944 868, e-mail:kontakt@ranczoartemidy.pl

Regulamin półkolonii na Ranczu Artemidy
1.

Półkolonie na Ranczu Artemidy organizowane są na Ranczu Artemidy w Nowej Górze w okresie
wakacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

2.

Obejmują rekreacyjne zajęcia grupowe według programu i harmonogramu ustalonego przez
Ranczo Artemidy.

3.

Na półkolonii obowiązuje skupienie, szacunek i życzliwość dla osób prowadzących zajęcia oraz
koleżanek i kolegów.

4.

Odzież dzieci wymagana codziennie: wygodne buty z twardą podeszwą, gumowce, elastyczne i
dopasowane spodnie do kostek z wąskimi nogawkami (np. bryczesy, getry) na czas jazdy konnej,
czapka z daszkiem lub kapelusz, kurtka/płaszcz przeciwdeszczowy, koszula flanelowa lub bluza
(nawet w upalne dni – na wyprawy do lasu).

5.

Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania
i odbierania dzieci z zajęć.

6.

Rodzice mają obowiązek zgłaszania na bieżąco wszelkich dolegliwości dzieci i udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat.

7.

Dziecko po zakończeniu zajęć może opuścić miejsce zajęć bez opieki rodziców/opiekunów jedynie po
złożeniu przez ww. osoby pisemnego oświadczenia określającego zgodę na samotny powrót dziecka do
domu.

8.

Opłata za półkolonie wynosi: 600 zł (słownie: sześćset złotych 0/100) za jeden tydzień. Opłatę należy
uiścić „z góry” na pierwszych zajęciach. Zaliczkę bezzwrotną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych
0/100) należy przelać na konto nr: 96 1140 2004 0000 3102 7744 3127.

9.

Rodzice/ opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka, tj. zdjęć
i filmów wykonanych w czasie półkolonii na Ranczu Artemidy, na stronie www.ranczoartemidy.pl
oraz na fanpage’u Rancza Artemidy na Facebooku.

10. Rodzice/ opiekunowie wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.))
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Ranczo Artemidy.

Ranczo Artemidy Nowa Góra 462, 32-065 Krzeszowice,
tel. 533 944 868, e-mail:kontakt@ranczoartemidy.pl

