Zgłoszenie na półkolonie
Polskie ferie w Monachium

2 - 6 września 2019
Pałacyk Rumfordschlössl - Englischer Garten 5 - 8538 Monachium

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………….…………………………………………..........
Data urodzenia:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………………..………………………………

Imię i nazwisko jednego z rodziców / opiekunów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu przynajmniej jednego z rodziców /opiekunów: ….……………………………………………………
(i ew. inny numer kontaktowy w razie nagłego przypadku)

..............................................................................……………….…………………………………………………….........
Email:

……….……………………………………………….……………………………………………………………

Ważne informacje zdrowotne dotyczące uczestnika (np. uczulenia, alergie pokarmowe, choroba
lokomocyjna) i inne uwagi o zdrowiu lub o zachowaniu dziecka (np. dziecko bardzo nieśmiałe, bardzo
wrażliwe na hałas, boi się psów itp.)
……………………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W jakiej kasie chorych ubezpieczone jest dziecko?
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
W trakcie półkolonii przewidziane są wycieczki po mieście - nasza grupa korzystać będzie z szybkich i
wygodnych środków komunikacji miejskiej MVV. Podczas zajęć robione będą zdjęcia, dzięki którym
rodzice będą mieli wgląd w to, co działo się danego dnia a uczestnicy pamiątkę z półkolonii. Zdjęcia
wykorzystywane będą także do promocji Polskich ferii w Monachium oraz działalności Little Lab Wissenschaft für Kinder e.V., w szczególności w magazynie Moje Miasto będące patronem
medialnym projektu.
Prosimy o wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pustego pola i podpis na końcu oświadczenia:
□ Moje dziecko może korzystać ze środków komunikacji miejskiej MVV pod opieką
wychowawców półkolonii.
□ Wyrażam zgodę na robienie zdjęć mojemu dziecku podczas półkolonii Ferie w Monachium oraz
na wykorzystanie tego materiału fotograficznego w celu promocji Polskich ferii w Monachium
oraz działalności Little Lab w prasie, na stronie internetowej Little Lab – Wissenschaft für Kinder
e.V. oraz na fanpagu Polskie ferie w Monachium na Facebooku oraz w innych materiałach
marketingowych zwiazanych z działalnością Little Lab.

_______________________
Miejsce, data

_______________________________________
Podpis rodzica / opiekuna

WAŻNE








Prosimy o odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca
2019 na adres mailowy info@little-lab.de lub pocztowy: Little Lab, Wiesentfelser Str. 72,
81249 München. Otrzymają Państwo od nas potwierdzenie zgłoszenia oznaczające, że
zarezerwowaliśmy dla Państwa dziecka miejsce na półkoloniach.
Wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca otrzymają Państwo dane konta bankowego Little
Lab – Wissenschaft für Kinder e.V., na które uiszczona ma zostać w przeciągu 14 dni od
otrzymania potwierdzenia pierwsza rata opłaty za półkolonie w wysokości 100,00€.
Zgłoszenie jest wiążące dopiero od momentu wpłynięcia na naszej konto pierwszej raty.
Nieuiszczenie wpłaty w terminie oznacza utratę miejsca na półkoloniach.
Druga rata opłaty za ferie w wysokości 100,00 € uiszczona musi zostać najpóźniej do 30 lipca
2019.
Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest kompletne wypełnienie i podpisanie formularza
zgłoszeniowego przez jednego z rodziców /opiekunów prawnych oraz uiszczenie całej opłaty
za półkolonie w wyznaczonym terminie.
Warunkiem odbycia się półkolonii jest zgłoszenie się 20 uczestników.

