Zagrodowa Osada w Uściążu k. Kazimierza Dolnego
zaprasza na
ZIMOWY OBÓZ JEŹDZIECKI
31 stycznia - 07 lutego 2016
Granica wiekowa: 10 – 15 lat * Liczba miejsc: max 12 * Cena: 1150 zł

Nauka jazdy konnej, poznawanie natury konia, opieka i obsługa
konia,
budowanie pozytywnych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu
i szacunku.
cena obejmuje:
- jazdy konne indywidualne i grupowe
- nauka pracy z koniem "z ziemi"
- noclegi w pensjonacie w pokojach 4 i 3 osobowych z łazienkami
- ubezpieczenie NW, OC
- pełne wyżywienie
- dodatkowe zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim
- zajęcia teoretyczne i omawianie jazd na podstawie filmów
- wycieczkę do Kazimierza Dolnego
- zajęcia artystyczne i taneczne
- kulig lub przy braku śniegu jazdę bryczkami, ogniska, zabawy itp.
- seanse wieczorne; dobre kino z koniem, kubkiem gorącej herbaty i słodkościami:)
wszelkie szczegóły na e-mail:
zagrodowaosada@wp.pl
i
Marek Dachno tel. 513 094 639

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBÓZ
- imię i nazwisko dziecka:.............................................................................................,
-data i miejsce urodzenia dziecka:.................................................................................,
-miejscowość, kod pocztowy, ul. i nr domu:.........................................................................................,
-telefon domowy:............................................,
-telefon kom. rodzica/opiekuna: ......................................................,
-e-mail rodzica/opiekuna: …............................................................,
-pesel dziecka :............................................................,
(dane m.in. dla ubezpieczyciela)

Oświadczenie rodzica/opiekuna:
1. Zgłaszając dziecko oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję następujące ustalenia:
- Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną,
- Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu obowiązującego na obozie oraz poleceń kadry,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt sportowy, przedmioty wartościowe i pieniądze
Uczestnika. Istnieje możliwość oddania ich do depozytu Wychowawcy lub do recepcji ośrodka,
- Rodzice / opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika.
2. Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka w obozie tzn; w realizacji programu artystycznego a w
szczególności rekreacji ruchowej, dojazdu na stok narciarski w Rąblowie (7 km) i wyjazdu na
wycieczkę do Kazimierza Dolnego (6 km).

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (tylko do celów związanych z
prawidłową organizacją wypoczynku).
Czytelny podpis rodzica / opiekuna:...............................................
Uwaga: Prosimy o dostarczenie wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna zaświadczenia
lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w obozie.

