AKTYWNE FERIE 2022 W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM SPORTU I REKREACJI TRZEBNICA - ZDRÓJ

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………..wiek ……………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………….……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………………………………
Informacja o stanie zdrowia dziecka ……………………………………………………………………………………………...…………………….

LP.

DATA

NAZWA ZAJĘĆ

WIEK, GODZ.

HALOWA PIŁKA NOŻNA Z KLUBEM POLONIA

7+ / 11:00- 13:00
wstęp bezpłatny

WT. 1.02

SPORTOWA FABRYKA POMYSŁÓW, GRY I ZABAWY

7+ / 12:00- 14:00
wstęp bezpłatny

3.

ŚR. 2.02

KOSZYKÓWKA DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

10+ / 11:00- 13:00
wstęp bezpłatny

4.

CZW.3.02

PALETKI W ROLI GŁÓWNEJ: badminton i tenis stołowy

7+ / 11:00- 13:00
wstęp bezpłatny

5.

PT. 4.02

6.

PON. 7.02

HALOWA PIŁKA NOŻNA Z KLUBEM POLONIA

7+ / 11:00- 13:00
wstęp bezpłatny

7.

WT. 8.02

SPORTOWA FABRYKA POMYSŁÓW, GRY I ZABAWY

7+ / 12:00- 14:00
wstęp bezpłatny

1.

PON. 31.01

2.

8.

ŚR. 9.02

9.

CZW. 10.02

WYJAZD DO GO JUMP
na 2 godz. sportowego szaleństwa
* wymagana dodatkowa deklaracja

WYBIERZ,
ZAZNACZ „X”

7+ / 9:45 – 14:30
GO JUMB WROCŁAW
koszt: 30 zł

7+
I gr / 10:00-12:00
koszt: 30 zł

WARSZTATY MOTORYZACYJO-MODELARSKIE
* auta sterowanie zdalnie w roli głównej

7+
II gr / 12:30-14:30
koszt: 30 zł

TURNIEJ Z NAGRODAMI
PALETKI W ROLI GŁÓWNEJ: badminton i tenis stołowy

7+ / 11:00 - 13:00
wstęp bezpłatny

*** Miejsce zajęć: Hala Sportowa MCS, ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica.
*** Opłaty za wyjazd oraz warsztaty modelarskie w kwocie 30 zł należy dokonać najpóźniej do dnia 1 lutego 2022r.
na nr konta MCS: 56 9591 0004 2001 0017 4873 0005 w tytule wpisując imię, nazwisko uczestnika i nazwę zajęć.

Oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu
Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego nieletniego
dziecka z zajęć feryjnych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Sportui Rekreacji Trzebnica – Zdrój.
Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu zajęć przez moje dziecko przejmuję nad nim bezpośrednią opiekę
i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zachowanie oraz sposób powrotu do domu.

…………………………………………………...

( podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję warunki uczestnictwa w zajęciach: Aktywne Ferie 2022
w MCS określone w Regulaminie Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój
(adres: ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica).
………………………………………
(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję informacje dot. przetwarzania danych osobowych
moich i moich dzieci.
………………………………………
(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe oraz, że nie miało kontaktu z żadną osobą zarażoną przebywającą
na kwarantannie lub w izolacji. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel,
duszności, biegunka, wymioty, ból gardła u dziecka lub innych członków gospodarstwa domowego dziecko nie będzie
uczęszczało na zajęcia wakacyjne feryjne. Zobowiązuję się zawiadomić telefonicznie MCS o tym fakcie.
Świadomie decyduję się na udział dziecka w zajęciach feryjnych organizowanych przez MCS i odstępuję od wszelkich
ewentualnych roszczeń-skarg oraz zażaleń związanych z ewentualnym zakażeniem wobec MCS oraz Instruktorów.
………………………………………
(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
Ja niżej podpisany działając w imieniu własnym oświadczam, że
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego i moich dzieci
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
2) Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa utrwalenia wizerunku mojego i mojego dziecka oraz
wielokrotnego wykorzystania przez Gminę Trzebnica, Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica –
Zdrój, Kościelna 9, 55-100 Trzebnica zdjęć i ujęć wideo z wizerunkiem mojego dziecka sporządzonych
podczas Aktywnch Ferii Zimowych w MCS, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za
pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych, lokalnych gazet wyłącznie w celu
promocyjno-informacyjnym.

………………………………………
(Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

