
 

Karta uczestnika obozu. 

Obóz narciarski ,,Ząb 2018”.

Imię i nazwisko uczestnika:  …..................................................................................................................................

Data urodzenia: …......................................................................................................................................................

Nr PESEL: ….............................................................................................................................................................

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym): ….........................................................................................................

Imiona rodziców: …...................................................................................................................................................

Telefon kom. rodziców: ….........................................................................................................................................

Adres email: …...........................................................................................................................................................

Szczepienia przeciw (podać rok): tężec, błonica, dur, inne:

Czy dziecko nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do udziału w obozie sportowym:

 

Inne uwagi o dziecku:

Zalecenia dla wychowawcy:

Uczestnik będzie brał udział w zajęciach: (zaznaczyć właściwe)
1. Narciarstwo 
2. Snowboard

Obecny poziom zaawansowania: (zaznaczyć właściwe)
1. Początkujący
2. Średniozaawansowany
3. Zaawansowany

Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki
w czasie pobytu dziecka na obozie. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi

diagnostyczne, operacje. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z umową (na drugiej stronie) i akceptuję jej
warunki.

  

Podpis rodzica/opiekuna:



Umowa imprezy turystycznej

Niniejsza umowa przygotowana i zawarta jest przez firmę „MP TENiS Szkoła Tenisa 
Marek Pyra” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora-Komorowskiego 35/2, zwanej w 
dalszej części umowy „Organizatorem”. 
Osoba zawierająca niniejszą umowę zwana jest w dalszej części „Klientem”

1. Nazwa imprezy: Obóz  narciarski ,,Ząb 2018”

2. Termin obozu: 13.01. - 20.01.2018 r. 

3. Miejscem zakwaterowania uczestników obozu jest: Ośrodek Wypoczynkowy 
,,Czesława” 34-521 Ząb, ul. Ząb 55bOśrodek Wypoczynkowy Czesława
ul. Ząb 55b, 34-521 ZOśrodek Wypoczynkowy Czesław

4. Kierownikiem obozu jest Marek Pyra - 506187880

5. Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1480 zł. Zadatek w wysokości 480 zł pobierany 
jest w dniu zgłoszenia uczestnika. Pozostała część zapłaty powinna zostać 
uregulowana najpóźniej do 13.12.2017 r.

6. Dokumenty: Klient zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi karty zgłoszenia
najpóźniej do 13.12.2017 r. 

7. Organizator, w ramach kosztów ponoszonych przez uczestnika zobowiązuje się do 
zapewnienia uczestnikom imprezy:

· Zakwaterowanie  w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z łazienką
· Wyżywienie całodzienne  - 3 posiłki dziennie + podwieczorek
· Ubezpieczenie. Każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 
· Opiekę wychowawców i instruktorów
· Dojazd - autokarem
· Bilety wstępu, karnety na wyciągi
· Cena: 1480 zł.os

NINIEJSZE WARUNKI AKCEPTUJĘ:            

Wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną i filmową w/w uczestnika obozu ,,Ząb 2018” 
dla celów dydaktycznych i reklamowych, wyłącznie na użytek MP TENiS.

                                                                                                 ____________________________
 data i podpis rodzica/opiekuna           

                                                                               

www.mptenis.waw.pl, mptenis.waw@gmail.com, Marek Pyra 506187880,

03-982 Warszawa ul. Bora-Komorowskiego 35/2, NIP 7161372242    

file:///C:%5CUsers%5CMarek%5CDownloads%5Cwww.mptenis.waw.pl
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