ZGŁOSZENIE NA KOLONIĘ
Ja ……...............……………………………………………….………………….………………....,
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

zam. w:……………..…....………………., kod: ....................., ul…………................................…,
nr domu….......…..…… nr mieszkania…….…….... dowód osobisty: ……….....…………..………
tel. kontaktowy: ………....………..….... / ……….………......….…. / ………….......…….……….
(domowy)

(praca)

Zgłaszam: .......................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

(komórka)

................................................,
(PESEL)

Której/go jestem rodzicem/opiekunem
do udziału w kolonii letniej w Bukowinie Tatrzańskiej w terminie 7 - 19 lipca 2019 r.
Wyjazd z Elbląga dnia 7 lipca 2019 r. w godzinach popołudniowych.
Powrót do Elbląga dnia 19 lipca 2019 r. w godzinach porannych.
Środek transportu: autokar, pociąg.
Organizator kolonii zapewnia:
- opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry wychowawców,
- transport w obie strony,
- zakwaterowanie uczestników: Ośrodek Wypoczynkowy „Na Dolinie”, ul. Wierch Olczański 46,
34-530 Bukowina Tatrzańska, w pokojach: 2-, 3-,4-,5- osobowych z łazienkami
- realizację programu kolonii letniej
- 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja lub
w przypadku realizacji dłuższych wycieczek 3 posiłki: śniadanie, obiadokolację i podwieczorek
- ubezpieczenie NNW
- płytę CD ze zdjęciami z kolonii
Ramowy program kolonii letniej obejmuje m.in.:
• wstęp do parku rozrywki Energylandia,
• wycieczka do kopalni soli w Wieliczce,
• zwiedzanie Starego Miasta w Krakowie,
• wjazd kolejką na Wielką Krokiew,
• wspinaczka w parku linowym,
• przejażdżka zjeżdżalnią grawitacyjną,
• wstęp do Aqua Park Zakopane oraz do kompleksu basenów geotermalnych Terma Bukowina,
• wjazd koleją linowo-terenową na Gubałówkę,
• spływ rzeką Dunajec,
• piesze wycieczki po łagodnych górskich szlakach i zwiedzanie Jaskini Mroźnej
• oraz liczne zajęcia sportowe i rekreacyjne, ogniska, zabawy, dyskoteki.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych organizator zastrzega możliwość nieznacznych
zmian w programie kolonii.
Przyjmuję do wiadomości, że:
 W trakcie trwania kolonii uczestnik może przekazać swoje własne pieniądze do depozytu
prowadzonego przez wychowawcę. Nieprzekazanie pieniędzy do depozytu zwalnia organizatora
z odpowiedzialności za ewentualne zgubienie lub kradzież.



Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach
transportu.



Uczestnik kolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.
W przypadku nieposiadania aktualnej legitymacji organizator kolonii może nałożyć na rodzica /
opiekuna dodatkowe koszty wynikające z opłat za przejazdy oraz bilety wstępu.



Koszt kolonii wynosi 1.630 zł, w tym: zaliczka w wysokości 630 zł płatna w terminie
7 dni od zapisu dziecka, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2019 r. Pozostała kwota tj.
1.000 zł płatna do 17 czerwca 2019 r.



W przypadku rezygnacji z wyjazdu dziecka na kolonię wpłacone pieniądze zostaną zwrócone po
złożeniu pisemnej rezygnacji przez rodzica/opiekuna wraz z uzasadnieniem. Pisemna rezygnacja
powinna zostać złożona w biurze TPD w Elblągu do 17 czerwca 2019 r. Organizator zastrzega
sobie możliwość niezwracania zaliczki w przypadku rezygnacji złożonej po 17 czerwca 2019 r.



Płatności za wyjazd dokonać należy na konto o numerze: 43 1600 1462 1837 8204 7000 0001
(BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA) lub osobiście w biurze TPD od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30-15:30.



Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kolonii w przypadku braku zapisów
wystarczającej grupy osób. Odwołanie kolonii może nastąpić w terminie do 21 czerwca 2019 r.
W tym przypadku organizator dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy w terminie 7 dni od dnia
odwołania kolonii.



Opieka medyczna obejmuje zabezpieczenie uczestnika w podstawowe środki medyczne
dostępne bez recepty. W przypadku chorób przewlekłych, leków przepisanych przez lekarza na
receptę oraz transportu do/z placówki medycznej rodzic/opiekun zobowiązany jest do zwrotu
związanych z tym kosztów (według otrzymanego rachunku) w wysokości 50% , natomiast w
przypadku, gdy taka sytuacja zajdzie z winy uczestnika, np. z powodu połknięcia przez niego
monety – w wysokości 100%.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z programem kolonii, warunkami uczestnictwa, zakwaterowania
i transportu oraz wyrażam zgodę na udział zgłoszonego przeze mnie dziecka we wszystkich
planowanych zajęciach i wycieczkach.
Wyrażam zgodę na wykonywanie oraz używanie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału
Okręgowego w Elblągu zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych podczas kolonii i ewentualną
publikację ich w celach promocyjnych w zamian za nieodpłatne udostępnienie mi tych zdjęć.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dziecka przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)) w zakresie niezbędnym dla organizacji i dokumentacji
wypoczynku dziecka oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Zostałem
poinformowana/-y, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania przekazanych danych osobowych.
UWAGA! Wpłata zaliczki wraz z złożeniem karty kwalifikacyjnej u organizatora kolonii jest
warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników kolonii.

….………….…………
(data)

….………….……………
(podpis rodzica/opiekuna)

….………….……………
podpis i pieczęć organizatora

