
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DZIECKA W OBOZIE – CIVETTA  
 

 

Obóz:                 OBÓZ NARCIARSKI  KLUBU  WERTIKAL  w rejonie Civetta   we Włoszech 
Zakwaterowanie:  Pensjonat:  CASA ALPINA w miejscowości Santa Fosca 
Termin:    11-20.01.2019r. 

CENA 1687 PLN (pok. 3-4 osob.)  + 400 PLN (opłata za szkolenie) + 122 Euro karnet. (urodz. po 30.11.2002) 

CENA 1737 PLN (pok. 2 osob.)  + 400 PLN (opłata za szkolenie) + 122 Euro karnet. (urodz. po 30.11.2002) 

Cena dla dzieci 4-7 lat Akademia Małego Narciarza  1437* (pok. 3-4 osob.)   + 600 PLN (szkolenie dla dzieci)   

Karnet  dla dzieci urodzonych  po 30.11.2010 – karnet 6 dniowy  jest  GRATIS TYLKO w towarzystwie osoby 
dorosłej na stoku (rodzica, opiekuna).  

Zgłoszenia: Do dnia 9.11.2018 na załączonym druku wraz z opłatą gwarancyjną w wysokości  500,00 zł na 
podane konto  MDK 

Dopłata do całości kosztów do 15.12.2018r. 
WAŻNE: Rezygnacja z wyjazdu możliwa jest tylko przypadku choroby, zwroty będą dokonywane tylko dla osób z  
wykupionym dodatkowym  ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji – kwota tego ubezpieczenia 61zł / 63 zł (w 
zależności od zakwaterowania)  Ubezpieczenie takie można zawrzed TYLKO w chwili podpisywania umowy zaznaczając 
tą opcję na zgłoszeniu poniżej. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na stronie 
organizatora** 

Wpłaty:                  proszę dokonywad na konto  
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”    86 1020 2906 0000 1302 0356 7609           
w treści przelewu proszę wpisad „Imię Nazwisko dziecka – obóz Civetta”  
Ewentualne rachunki wystawiane są w roku, w którym została dokonana wpłata, w tej sprawie 
prosimy o kontakt  z księgowością MDK – DH.  

WAŻNE: prosimy o nie dokonywanie wpłat za obóz w terminie po 15 grudnia 2018  
Spotkanie organizacyjne:   W dn.18.12.2018.(wtorek) godz. 18.00  w MDK ul. Reymonta 18, w holu na I piętrze  
Kierownik:   Anna Stefaoska   
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Adres (wraz z kodem) .................................................................................................................................... 

telefon  .....................................  e-mail (wyraźnie) ……………………………………………….……….……………………….                                                                                

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

□ Zgłaszam chęd wykupienia (dodatkowego, nieobowiązkowego) ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z wyjazdu na wypadek choroby. Koszt ubezpieczenia wynosi 61zł (w pok. 3-4 osob.), 63 zł (w pok. 2 osob.)  
 (Imię Nazwisko dziecka) ……………………………………………………………………………………..  
 
Kraków, dnia ..........................     ..............................................   
                 podpis rodzica  
 
□ Zgłaszam udział mojego dziecka na obozie młodzieżowym klubu „Wertikal” 

□ Równocześnie zobowiązuję do przestrzegania wszystkich terminów i ustaleo 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 zadao statutowych MDK*** 
Podpisana karta zgłoszenia stanowi formę umowy na wyjazd, zawartej pomiędzy zgłaszającym, a Młodzieżowym 
Domem Kultury. Wypełnioną i podpisaną  kartę zgłoszeniową należy dostarczyd osobiście lub przesład skan karty (w 
formacie PDF)  jak najszybciej do kierownika obozu.  
* Cena dotyczy tylko dzieci uczestniczących w zajęciach Akademii Małego Narciarza – 2018  
**Organizatorem naszego wyjazdu jest BP Antavia ul. Mikołajska 14/1,  tel. 12 430 01 15   
*** Proszę o zapoznanie się z informacją na stronie MDK o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO.  


