
OBÓZ NARCIARSKI  KLUBU  WERTIKAL  w Bormio  we Włoszech

Zakwaterowanie: Pensjonat:  ALBERGO SOGGIORNO CRAEM
Termin: 17-25.02.2018 r.
Pełny koszt:             2210,00 PLN  + karnet 176 euro dla dzieci  i młodzieży z klubu Wertikal

2310,00 PLN + karnet 176 euro dla dzieci  i młodzieży spoza klubu
Zgłoszenia: do 26.10.2017r. na załączonym druku wraz z opłatą gwarancyjną w 

wysokości  500,00 zł na podane konto  MDK
WAŻNE: Rezygnacja z wyjazdu możliwa jest tylko przypadkach chorobowych, zwroty 
wniesionych opłat z tytułu wyjazdu  dokonywane będą tylko dla osób z  wykupionym 
dodatkowym  ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji – kwota 66,65 zł/os. Ubezpieczenie takie 
można zawrzeć TYLKO do dnia 26.10.2017 zaznaczając tą opcję na zgłoszeniu poniżej. Prosimy 
o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na stronie organizatora*
Wpłaty:    Dopłata do całości kosztów do 15.01.2018r. na konto
Nr konta: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

86 1020 2906 0000 1302 0356 7609 
EWENTUALNE RACHUNKI WYSTAWIANE SĄ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA DOKONANA WPŁATA
WAŻNE: prosimy o nie dokonywanie wpłat za obóz w terminie pomiędzy 15 - 31 grudnia 2017 !
Spotkanie organizacyjne:  Zapraszamy rodziców w dn.30.01.2018.(wtorek) godz. 19.30  w MDK 

ul. Reymonta 18, w holu na I piętrze 
Kierownik: Bogdan Stefański  (Tel. 604  417 184)

*Organizatorem naszego wyjazdu jest BP Antavia ul. Mikołajska 14/1,  tel. 12 430 01 15  antavia.pl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta zgłoszenia uczestnictwa dziecka w obozie.

Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................................................................

Adres.........................................................................................................................................................

telefon  .............................................                                                                                      

Numer PESEL ................................................. Data urodzenia .............................................................
 
 

□ Zgłaszam udział mojego dziecka na obozie młodzieżowym klubu „Wertikal”
□ Równocześnie zobowiązuję do przestrzegania wszystkich terminów i ustaleń organizatora.
□ Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  na
potrzeby związane z działalnością oraz promocją Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” ul.
Reymonta  18  w  Krakowie  (kronika,  dokumentacja  fotograficzna,  strona  internetowa  placówki,
wystawy pokonkursowe, wyniki zawodów itp.)
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zapisu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji zadań statutowych MDK.
□  Zgłaszam  chęć  wykupienia  (dodatkowego,  nieobowiązkowego)  ubezpieczenia  od  kosztów
rezygnacji z wyjazdu na wypadek choroby.  Koszt ubezpieczenia wynosi 66,65 zł. 
                  
 (Imię Nazwisko dziecka) …………………………………………………………… 

Podpisana karta zgłoszenia stanowi formę umowy na wyjazd, zawartej pomiędzy zgłaszającym,
a Młodzieżowym  Domem  Kultury.  Wypełnioną  i  podpisaną   kartę  zgłoszeniową  należy
dostarczyć osobiście lub przesłać skan karty (w formcie PDF)  do  kierownika obozu  do dnia
26.10.2017   

Kraków, dnia .......................... ..............................................
        podpis rodzica 

http://WWW.antavia.pl/
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