
 KARTA UCZESTNIKA AKCJI „LATO NA KORTACH”  

 

I. INFORMACJA DOT. ORGANIZATORA AKCJI „LATO NA KORTACH” 

1. Adres: Klub Miedzeszyn Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 161, Warszawa 

www.klubmiedzeszyn.pl, email: klub@klubmiedzeszyn.pl 

 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O UCZESTNICTWO DZIECKA W AKCJI „LATO NA KORTACH” 

 

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

2. Data urodzenia..................................................................NR PESEL..................................... 

3. Adres zamieszkania.................................................................................……………………… 

4. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku: 

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

telefon.....................……………………… email……………………………………………… 

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

telefon.....................……………………… email……………………………………………… 

5. Dziecko będzie uczestniczyło w akcji „Lato na Kortach” w terminie (ach): ………...………………… 

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

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem „Lata na Kortach”. 

7. Zobowiązuję się do opłacenia kosztów pobytu dziecka, zgodnie z cennikiem i regulaminem 

 

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA, NIEWYKLUCZAJĄCYM 

UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę autobusem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

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

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

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

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

IV. STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM/EM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ 

POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE 

WYPOCZYNKU. 

V. ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O ZAJĘCIACH I IMPREZACH SPORTOWYCH 

OTGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB MIEDZESZYN Sp. z o.o. 

 

 

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

          (data)                                                                                                                              (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

http://www.klubmiedzeszyn.pl/


 

REGULAMIN „LATO NA KORTACH” 

 

1. Akcja „Lato na Kortach” realizowana jest od 2.07.2012 do 31.08.2012 r. w dni robocze (od poniedziałku do 

piątku). 

2. Uczestnikami „Lata na Kortach” są dzieci w wieku 5-13 lat. 

3. Koszt uczestnictwa w akcji „Lato na Kortach” to 130 zł za dzień, 550 zł za tydzień (poniedziałek-piątek, cena 

obejmuje drugie śniadanie i obiad), 500 zł dla rodzeństwa lub kolejnych tygodni uczestnictwa. 

4. Rezerwacji miejsca w placówce na czas akcji „Lato na Kortach” można dokonać telefonicznie, emailem 

(klub@klubmiedzeszyn.pl) lub osobiście w recepcji Klubu Miedzeszyn. 

5. Rezerwację miejsca należy opłacić do piątku poprzedzającego tydzień zajęć.  

Zajęcia można opłacić w recepcji Klubu Miedzeszyn lub na konto spółki:  

Klub Miedzeszyn Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 161, 04-987 Warszawa 

nr rachunku bankowego: 11 1740 0006 0000 3000 0048 5313 

Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać na email klub@klubmiedzeszyn.pl lub dostarczyć do recepcji 

klubu. 

6. Uczestnicy „Lata na Kortach” pozostają pod stałą opieką opiekuna instruktora (-ów), w godzinach 8:30 – 16:00 

oraz dodatkowo od 16:00 do 17:00 na zajęciach szachów. 

7. W pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce rodzice zobowiązani są do wypełnienia i podpisania karty 

uczestnika. 

8. Rodzice są zobowiązani do opłacenia pobytu dziecka w placówce najpóźniej w pierwszym dniu pozostawienia 

dziecka w placówce . 

9. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację przedstawionego przez Klub 

Miedzeszyn tygodniowego programu zajęć (program zajęć dostępny jest z kilkudniowym wyprzedzeniem w recepcji 

Klubu Miedzeszyn). 

10. Program placówki jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Klub Miedzeszyn zastrzegają sobie prawo 

do wprowadzania zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody, przyczyn obiektywnych. 

11. Dzieci nie mogą opuszczać miejsca, w którym odbywają się zajęcia ani oddalać się bez zgody opiekuna 

instruktora. 

12. Dzieci powinny być odbierane z placówki przez rodziców. Inne osoby mogą odebrać dziecko tylko w 

przypadku, gdy wszystkie poniższe warunki są spełnione: 

  - rodzice wcześniej poinformują opiekuna, że dziecko zostanie odebrane przez kogoś innego, 

  - rodzice podadzą imię i nazwisko osoby, która ma odebrać dziecko,  

  - dziecko zna osobę, która ma odebrać je z placówki. 

13. Dzieci, każdego dnia, powinny mieć ze sobą wygodną odzież sportową, czyli dres, spodenki, buty do 

tenisa lub buty sportowe o płaskiej podeszwie, strój na zmianę (zapasowy), kalosze i sztormiak (w razie 

deszczu), rower i kask. 

14. W dniu, w którym planowane są zajęcia w basenie (zgodnie z programem) dzieci powinny mieć ze sobą:  

strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki, mydło. 
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