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ZGŁOSZENIE NA WAKACJE W SIODLE 2016 

 

I MIEJSCE POBYTU DZIECKA 

Stajnia ISKRA  

82-400 Sztumskie Pole, ul. Łąkowa 19 

 

II DANE UCZESTNIKA 

imię i nazwisko uczestnika  

data urodzenia  

PESEL  

adres zamieszkania  

telefon  

e-mail  

Stopień zaawansowania jazdy konnej (zaznaczyć odpowiednie krzyżykiem) 

POCZĄTKUJĄCY        ŚREDNIOZAAWANSOWANY          ZAAWANSOWANY 

STĘP         KŁUS         GALOP          SKOKI                 

 

Wybrane terminy wakacji (zaznaczyć odpowiednie krzyżykiem) 

I turnus: 26.06 - 02.07  II turnus: 03.07 - 09.07  III turnus: 10.07 - 16.07  

 IV turnus: 17.07 - 23.07  V turnus: 24.07 - 30.07  VI turnus: 31.07 - 06.08  

VII turnus: 07.08 - 13.08 VIII turnus: 14.08 - 20.08 IX turnus: 21.08 - 27.08 

 

Rodzaj turnusu (należy zaznaczyć odpowiedni krzyżykiem) 

 OBÓZ REKREACYJNY   OBÓZ SPORTOWY 

 

III    OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW  

Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka oraz jazdę konną w Stajni ISKRA w Sztumskim 

Polu, 82-400, ul. Łąkowa 19 

…….………………………………………  

data, podpis 

 

IV    INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

Dolegliwości i objawy które mogą wystąpić u dziecka (należy podkreślić): omdlenia, 

drgawki, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi , częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki 

duszności, szybkie męczenie się, częste bóle brzuch, bóle stawów, lęki nocne, moczenie nocne 

inne: 

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

Czy dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach? 

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

Na jakie pokarmy i leki dziecko jest uczulone? 

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

Czy dziecko otrzymało surowicę (jaką, kiedy)? 

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

  

OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁEM/-AM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O 

DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI 

PODCZAS POBYTU w Stajni ISKRA w Sztumskim Polu. W razie zagrożenia życia lub 

zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne oraz niezbędne zabiegi diagnostyczne, 

operacje. 

Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu, z którym uczestnicy 

zostaną zapoznani w dniu przyjazdu na obóz. Na wypoczynku obowiązuje zakaz palenia 

tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających, samowolnego oddalania się z terenu 

obozowiska oraz innych miejsc czasowego przebywania grupy. 

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym również 

finansową, za celowo lub z jego winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora, bądź innych 

uczestników obozu i zobowiązani są do ich naprawienia. Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, wszelkiego rodzaju 

odtwarzacze, telefony komórkowe – sprzęt ten uczestnicy mogą zabrać na obóz wyłącznie na 

własną odpowiedzialność. 

Organizator Stajnia ISKRA – Jakub Gossa posiada ubezpieczenie OC, zaleca się 

rodzicom/opiekunom wykupienie dodatkowej polisy NW obejmującej jazdę konną, imiennie 

na każde dziecko biorące udział w wypoczynku. 

Ja niżej podpisany, rodzic/prawny opiekun dziecka, stwierdzam iż nie ma przeciwwskazań do 

uczestnictwa w wypoczynku podczas pobytu oraz w zajęciach z jazdy konnej. 

 

…….………………………………………  

data, podpis 


