Towarzystwo Narciarskie
Wojciech Fic
ul. Nowowiejska 37 B/03
02-010 Warszawa

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami

Rodzaj i termin obozu:
Nazwisko i imię uczestnika:

PESEL:

Adres zameldowania z kodem:
Adres zamieszkania z kodem:
Data urodzenia:
Tel.:
E-mail:

Dodatkowo zgłaszam:
Nazwisko i imię:

Data urodzenia:

Adres:

PESEL:

Nazwisko i imię:

Data urodzenia:

Adres:

PESEL:

Nazwisko i imię:

Data urodzenia:

Adres:

PESEL:

Oświadczenie
Oświadczam, że osoby wymienione na Karcie Uczestnictwa są zdrowe i nie stwierdzono u nich żadnych
przeciwwskazań do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej
Znane są mi warunki uczestnictwa i regulamin obozu.
Data:................................................................. Podpis.......................................................................
Wypełnia rodzic / opiekun uczestnika niepełnoletniego
Wyrażam zgodę na udział.........................................................................................................................
Imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika (-ów)

w obozie organizowanym przez T.N.

Czytelny podpis......................................................

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych moich / mojego dziecka w bazie T.N. i przetwarzanie ich wyłącznie przez klub. Mam
prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Proszę o przesyłanie mi aktualnych informacji o ofertach Towarzystwa Narciarskiego na poniższy adres.

 Tak

 Nie

Podpis......................................................

Adres do korespondencji z kodem:..................................................................................................

Uwagi:

Towarzystwo Narciarskie
Wojciech Fic
ul. Nowowiejska 37 B/03
02-010 Warszawa

Warunki uczestnictwa:
Warunki płatności:
1.
2.
3.
4.

5.

Przy rezerwacji miejsca na imprezę uczestnik wpłaca zaliczkę w określonej przez organizatora wysokości
Zaliczkę można wycofać do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, wówczas ostanie potrącone 50% jej wartości
Cała opłata za obóz powinna wpłynąć najpóźniej w terminie 14 dni przed wyjazdem.
Nie wpłacenie całości sumy w terminie określonym w punkcie 3. traktowane jest jako rezygnacja.

W razie rezygnacji z obozu i wycofania wpłat po terminie określonym w punkcie 2., może zostać potrącone
50% wartości obozu.

6. Uczestnik może otrzymać zwrot całej wpłaty bez względu na termin rezygnacji w przypadku gdy
znajdzie osobę na zwalniane przez siebie miejsce
7. Ceny obozów mogą ulec zmianie do trzech tygodni przed rozpoczęciem

Regulamin obozów:
1. Uczestnictwo w zajęciach oraz posiłkach jest dla wszystkich obowiązkowe.
2. Obowiązuje przestrzeganie ramowego porządku dnia i stawianie się na zbiórki punktualnie.
3. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń
instruktorów.
4. Uczestnika obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy podczas zajęć i w czasie wolnym.
5. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania innych środków
odurzających.
6. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń kierownika obozu, instruktora dyżurnego oraz osób przez
nich wyznaczonych.
7. Należy dbać o higienę osobistą oraz schludny wygląd, a także o miejsce w którym się przebywa.
8. Za umyślne szkody materialne, finansowo odpowiadają uczestnicy (pełnoletni) lub rodzice.
9. Należy udzielać sobie wzajemnej pomocy, troszczyć się o słabszych.
10. Przy wyjazdach zagranicznych uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania norm kulturowych i obyczajowych kraju, na terenie którego się znajdują
11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, uczestnik może zostać wykluczony z obozu i odesłany do
domu na własny koszt, bez możliwości zwrotu pieniędzy za nie wykorzystane świadczenia.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zakres ubezpieczenia (NNW, KL, OC) które ma wykupione nie obejmuje:
a) wypadków podczas których uczestnik przebywał pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających
nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,
b) wypadków wynikających z łamania prawa (wykroczenia o charakterze karnym np. bójki)
c) nie respektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, zwłaszcza przy uprawianiu wszelkich dyscyplin
sportowych; - m.in. jazda na nartach i deskach snowboardowych po nie wyznaczonych trasach.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa.

…....................................................................
Data i podpis

