WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA
I WARUNKÓW DODATKOWYCH

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów pobytu, przeciwpożarowego, kąpieli i regulaminu
ośrodka gdzie jest organizowany pobyt oraz poleceń wychowawców (instruktorów).
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz książeczkę zdrowia dziecka.
3. Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających. Nieprzestrzeganie
w/w spowoduje wydalenie uczestnika z pobytu i odwiezienie do domu na koszt rodziców (opiekunów).
4. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika z pobytu i
odwiezienia go do domu na koszt rodziców.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy
pozostawione podczas pobytu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz przedmioty wartościowe, które nie
zostały zdeponowane u opiekuna grupy.
7. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko.
8. Pozostawione dzieciom telefony komórkowe będą im odbierane w godzinach ciszy nocnej od 22.00 do 7.00.
9. Obozowicze nie mogą zabierać telefonów na jazdę ze względów bezpieczeństwa.
10. O wszystkich przyjmowanych lekach przez uczestników obozu musza zostać
poinformowani opiekunowie

Oświadczamy, że przyjmujemy powyższe warunki.

.................................................
podpis rodziców lub prawnych opiekunów

KARTA KWALIFIKACYJNA NA POBYT WAKACYJNY
dla dzieci i młodzieży
W OŚRODKU GÓRSKIEJ TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „ALAN-O”
w Zubrzycy Górnej
I. INFORMACJA ORGANIZATORA PLACÓWKI WYPOCZYNKU
1. Rodzaj wypoczynku :
2. Adres placówki

Czas trwania turnusu :

:

Pobyt wakacyjny z możliwością zdobycia
GOTJ PTTK
Górski Ośrodek Turystyki Jeździeckiej
Joanna i Stanisław Omylak
Gospodarstwo Agroturystyczne AlanO
34- 484 Zubrzyca Górna 58
tel. 0 18 28 528 28, 606 635 645
www. alano.net.pl
od ................

do...............…

II. WNIOSEK RODZICÓW(OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE
DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU
.
1. Imię i nazwisko dziecka ..........................................................................
2. Data urodzenia..........................................................................................
3. Pesel ...........................................................................................................
4. Nazwa kasy chorych...............................................................................
5. Adres zamieszkania....................................................................................
6. Adres szkoły................................................................................................
7.Adres rodziców (opiekunów) w trakcie pobytu dziecka na obozie............
......................................................................................................................
8. Telefon kontaktowy ...................................................................................
9. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w wysokości 2000 zł

III.

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Np. na co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, czy otrzymało
surowicę i kiedy?

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce. Jednocześnie prosimy o przywiezienie książeczki
zdrowia wraz z dzieckiem.
....................................................................
data i podpis rodziców(opiekunów)

IV. ZGODA NA OPERACJĘ LUB ZABIEG CHIRURGICZNY.
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę , aby w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka ,
mogło być ono operowane lub poddane innemu zabiegowi chirurgicznemu.
Uwagi.............................................................................................................................
................................................................
data i podpis rodziców(opiekunów)

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym w związku
z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanie jako „RODO”).

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………..
Oświadczam, że sprawuję władzę (opiekę) rodzicielską nad ……………………………………………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka.
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ich cofnięcie jest równoznaczne z rezygnacją
z uczestnictwa w obozie jeździeckim.
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestnika obozu na stronach internetowych:
www.alano.net.pl , www.facebook.com oraz www.instagram.com.
…………………………………………
data i podpis rodziców(opiekunów)

VI. INFORMACJA O UMIEJĘTNOŚCIACH JEŹDZIECKICH.
( jak długo dziecko jeździ konno, systematycznie, rzadko, czy tylko w wakacje, nie jeździ)

..................................................................................................................................
...................................................................................................................................

VII.

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW NA JAZDĘ KONNĄ
Wyrażam zgodę aby moje dziecko uczęszczało na jazdy konne oraz zdaję sobie
sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jeździectwa i następstw
nieszczęśliwych wypadków z nim związanych.
Informacje dodatkowe:
W przypadku gdy dziecko posiada kamizelkę ochronną i wymagam aby
bezwzględnie w niej jeździło na wszelakich zajęciach jeździeckich.
.......................
data i podpis rodziców(opiekunów)

VIII. ŚWIADCZENIODAWCA W OSOBIE ORGANIZATORA ZAPEWNIA W RAMACH OBOZU:
1. noclegi w pokojach 3 i 4-osobowych
2. dostęp do węzła sanitarnego
3. 4 posiłki dziennie.
4. 24 godzin lekcyjnych jazdy konnej pod okiem instruktora dla każdego uczestnika
5. naukę obsługi koni (siodłanie, czyszczenie, karmienie)
6. ubezpieczenie OC
7. wycieczki: skansen Wsi Orawskiej,
8. dla chętnych organizator umożliwia zdobycie odznak Górskiej Turystyki Jeździeckiej

IX. ŚWIADCZENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1.dokładnego zapoznania się z ofertą która stanowi jednocześnie program pobytu w gospodarstwie
2.wpłacenia zadatku w wysokości 800 PLN od uczestnika na konto :
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
Stanisław Omylak
Nr. Konta 54 8798 0002 0000 0009 2627 0001 z dopiskiem imię, nazwisko i termin
UWAGA: W wypadku wycofania się z imprezy – pobytu świadczeniodawca nie zwraca zadatku
3.wypełnienia karty kwalifikacyjnej i odesłania jej
4.uiszczenia pozostałej kwoty w pierwszym dniu pobytu
UWAGA:

X.

W wypadku rezygnacji z pobytu w ośrodku w
trakcie jego trwania, świadczeniodawca nie zwraca wpłaconej kwoty

W związku z ryzykiem urazów jakie niesie ze sobą uprawianie jazdy konnej rodzic zobowiązany
jest o dodatkowe wykupienie polisy NNW dla dziecka na okres pobytu.

XI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW :
Zapoznałem się z warunkami i wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka w
gospodarstwie agroturystycznym oraz jazdę konną w terminie..............................................
………………………………………
data i podpis rodziców(opiekunów)

