Ranczo Sielanka Zajęczniki
ZGŁOSZENIE NA KURS JAZDY KONNEJ .
Prosimy o czytelne wypełnienie – literami drukowanymi
– wypełnia rodzic
I. Informacje dotyczące wypoczynku:
1. Forma wypoczynku – kurs
2. Termin wypoczynku …………………………………………………………..
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku – Ranczo Sielanka Zajęczniki 119, Trasę dojazdu można sprawdzić
Znajdując obiekt w google maps „Ranczo Drażniew & Ranczo Sielanka”.
II. Dane osobowe uczestnika kursu:
Imię/nazwisko dziecka:................................................................................................................................
Data/miejsce urodzenia:..............................................................................................................................
Pesel dziecka:.................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:......................................................................................................................................
Telefon..........................................
Adres i telefon ( również komórkowy ) rodziców w czasie pobytu dziecka na kursie :................................
.............................................................. .........................................................................................................
Email:..............................................................................................................................................
Staż jazdy konnej i stopień zaawansowania – stęp, kłus, galop, skoki, ujeżdżenie
(lub wpisać początkujący):............................................................................................................................
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
III. Informacja rodziców ( opiekunów ) o stanie zdrowia dziecka:
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika , stosowanej diecie (np. czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy
nosi
aparat
ortodontyczny
lub
okulary)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informacje o aktualnych szczepieniach ochronnych: tężec ………………………, błonica ……………………, dur
……………………… inne………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dolegliwości i objawy, które mogą wystąpić u dziecka *:
omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z
nosa, ataki duszności, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów, lęki nocne,
moczenie nocne,
inne:...............................................................................................................................................................
Przebyte choroby ( podać , w którym roku ) *:
żółtaczka zakaźna, dur brzuszny, błonica, inne choroby zakaźne, zapalenie nerek, zapalenie wyrostka
robaczkowego, zapalenie ucha, częste anginy, cukrzyca, padaczka,
inne choroby:.................................................................................................................................................
W ostatnim roku dziecko było w szpitalu *
TAK
NIE
jeżeli tak podać powód:..................................................................................................................................
Na jakie pokarmy i leki dziecko jest uczulone:.............................................................................................
Czy dziecko otrzymało surowicę ( jaką i kiedy ?) .........................................................................................
Uwaga: Zaleca się szczepienie dziecka przeciwko tężcowi.
Dziecko znosi jazdę samochodem *
DOBRZE
ŹLE

Inne uwag i o stanie zdrowia dziecka:............................................................................................................
Grupa krwi dziecka:.......................................................................................................................................
IV. Oświadczenie rodziców:
Po przeczytaniu i przyjęciu do wiadomości informacji „Zgłoszenia
na kurs jazdy konnej”

akceptuję

w/w

warunki

i

wyrażam

zgodę na

udział

mojego

dziecka w kursie jazdy konnej w terminie: ……………………………………………………………….




Stwierdzam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej
opieki dziecku w czasie trwania kursu.
Oświadczam, że zapoznałem się I akceptuję oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej,
dostępnego na stronie stajniasielanka.pl/dokumenty
Wyrażam zgodę na badania, leczenie ambulatoryjne I szpitalne w poradniach oraz placówkach leczniczych w razie
wystąpienia problemów zdrowotnych mojego dziecka.

.........................................................
( miejscowość i data)

...............................................................................
( podpis rodzica lub prawnego opiekuna )

