
 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 2015 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: 

ADRES ZAMIESZKANIA:  

PESEL DZIECKA: 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

NUMER KONTAKTOWY:  

E – MAIL: 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ TERMIN UCZESTNICTWA PANI/PANA DZIECKA W PÓŁKOLONIACH - DZIECKO 

MOŻE UCZESTNICZYĆ W JEDNYM WYBRANYM LUB W DWÓCH TYGODNIACH PÓŁKOLONII (cena 

wybranego tygodnia to 349 PLN,– cena zawiera koszt 20 godzin warsztatów w języku angielskim, obiadów, 

napojów, wycieczek, ubezpieczenia, wejściówek oraz koszt wszelkich materiałów wykorzystywanych 

podczas zajęć ): 

 

Proszę zakreślić wybrany termin/terminy 

I   termin -          29.06-03.07.2015                   II termin -         06.07-10.07.2015 
 
III termin -         13.07-17.07.2015                     IV termin -        20.07-24.07.2015 
 
V  termin -         27.07-31.07.2015 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* aby moje dziecko wracało samodzielnie  

do domu po zakończeniu zajęć.           *Skreślić niepotrzebne 



 

 

2. Osoby upoważnione do odbioru dziecka po zajęciach: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

3. Informacje rodziców/opiekunów o dziecku:  

Czy w ostatnim czasie u dziecka wystąpiły (proszę podkreślić): drgawki, utraty przytomności, 

nocne moczenie, zaburzenia równowagi, omdlenia, bóle głowy, szybkie męczenie, inne (proszę 

wymienić):.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Czy dziecko jest chore (proszę zakreślić poprawną odpowiedź):  

TAK                                                                      NIE  

Czy zażywa leki(proszę zakreślić poprawną odpowiedź): 

 TAK                                                                    NIE                              jeśli tak, to jakie: 

......................................................................................................................................  

Czy dziecko jest uczulone (proszę zakreślić poprawną odpowiedź):   

TAK                                                                     NIE                               jeśli tak, to na co: 

......................................................................................................................................  

Czy dziecko jest nadpobudliwe (proszę zakreślić poprawną odpowiedź):  

TAK                                                                   NIE  

Czy dziecko jest nieśmiałe (proszę zakreślić poprawną odpowiedź):  

TAK                                                                  NIE   

Czy ma trudności w nawiązywaniu kontaktów (proszę zakreślić poprawną odpowiedź):  

TAK                                                                   NIE  

Inne uwagi o usposobieniu dziecka: Choroby dziecka, alergie, przyjmowane leki:  

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

4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w „półkoloniach” organizowanych przez Edu Leo 

znajdującym się przy ul. Gen. J. Hallera 7 B w Świeciu. W razie zagrożenia życia lub zdrowia 

dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

5. Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc  

w zapewnieniu mu właściwej opieki. 



 

 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb EDU LEO zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.07r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 

7. Wyrażam/nie wyrażam (zakreśl właściwe) zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka w 

publikacjach papierowych i elektronicznych w tym internetowych związanych z życiem Edu 

Leo  

 

…………………………………………………. 

Podpis Rodzica/Opiekuna 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI / REZERWACJI MIEJSC 

 

      Rezerwacja miejsca dokonywana jest na podstawie wpłaty zadatku w wysokości 150 PLN (lub 

300 PLN w przypadku udziału w dwóch tygodniach wakacji)  na konto Edu Leo Monika Wołowicz 

57 1160 2202 0000 0002 2471 6477 lub w naszej siedzibie. Jednocześnie informujemy, że 

pozostała kwota powinna zostać uiszczona najpóźniej do środy poprzedzającej rozpoczęcie 

wybranego terminu wakacji. Edu Leo zastrzega sobie prawo do odwołania wybranego terminu 

wakacji w przypadku nie zebrania minimalnej grupy 13 uczestników. Zobowiązuje się 

jednocześnie do przekazania informacji o odwołaniu tego terminu wakacji do środy 

poprzedzającej rozpoczęcie turnusu oraz natychmiastowego zwrotu całości poniesionych opłat. 

W przypadku rezygnacji z udziału w wakacjach przed środą poprzedzającą rozpoczęcie turnusu, 

kwota zwracana pomniejszona będzie o zadatek. W razie rezygnacji po środzie poprzedzającej 

rozpoczęcie wybranego terminu wakacji, Edu Leo zwróci uiszczoną opłatę pomniejszoną o 

zadatek tylko w przypadku, gdy zapełni wolne miejsce powstałe na skutek rezygnacji. 

 

…………………………………………………                  …..…………….………………….. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna            Podpis dyrektora szkoły 

                                                     lub osoby upoważnionej  
 


