FERIE Z SIARKĄ TARNOBRZEG
Organizator: Siarka Tarnobrzeg S.A, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg
Miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu.
Termin: 11.02 - 15.02.2019 (45 miejsc)
Zapisy: W sekretariacie Siarki Tarnobrzeg S.A, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
i wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł na konto:
Siarka Tarnobrzeg S.A., Al. Niepodległości 2, 39 – 400 Tarnobrzeg
BPS o/Tarnobrzeg 36 1930 1741 2720 0726 3691 0001
PODSTAWOWE INFORMACJE:
- obóz przeznaczony dla dzieci z roczników 2007-2013
- zajęcia odbywają się od godz. 7:30 do 15:30 i dopasowane są do wieku i umiejętności zawodników
- opieka trenerów Siarki Tarnobrzeg
- codzienne treningi
- 2 posiłki (II śniadanie, obiad)
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia teoretyczne
- zabawy angielsko-piłkarskie
- zajęcia na basenie
- wyjście do kina
- koszulka dla każdego uczestnika
- woda do picia
Cena: 400 zł

RAMOWY PLAN DNIA

7:30- 8:00

Przyjazd dzieci

8:00 - 9:30

Trening piłkarski

9:45- 10:15

Drugie śniadanie

10:30- 12:30

Wyjście do kina lub na basen

12:45 - 13:00

Obiad

14:00 - 15:30

Trening piłkarski lub gry i zabawy ruchowe

15:30- 16:00

Zakończenia dnia kolonijnego

Każdy uczestnik piłkarskich wakacji musi posiadać ze sobą:
• Dokumenty: legitymacja szkolna
• Strój sportowy ( spodenki , getry, koszulka, bluza treningowa, obuwie do treningu na hali)
• Klapki kąpielowe, kąpielówki, ręcznik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko zawodnika: ……………………………………………………………………………………………………
PESEL zawodnika: ………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów: …………………………………………………………………………..
Ulica i nr domu: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia zawodnika: ……………………………………………………………………………………………………
Wzrost/rozmiar koszulki treningowe:…………………………………………………………………………………..
Leki, pokarmy na które dziecko jest uczulone:……………………………………………………………………..
Inne uwagi o zdrowiu dziecka: ................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………………………
w feriach organizowanych przez Siarkę Tarnobrzeg S.A.
Podpis Rodzica/ Opiekuna…………………………………………………

REGULAMIN FERII Z SIARKĄ

Organizatorzy oraz trenerzy podczas trwania ferii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak
najlepsze
warunki
do
wypoczynku,
umożliwić
im
aktywne
uczestnictwo
w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny
i pożyteczny.
1. Uczestnikami ferii mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. Uczestnicy ferii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 7.30-16.00.
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać
oświadczenie.
Prawa uczestników
Uczestnicy ferii mają prawo do:
1. spokojnego wypoczynku,
2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu,
3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu wakacji,
Obowiązki uczestników
Uczestnicy mają obowiązek:
1. podporządkować się poleceniom wychowawców,
2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
3. brać udział w realizacji programu,
4. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub ich
opiekunowie.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników,
bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania
zasad.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas wakacji
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę
uczestników.
( W przypadku rezygnacji udziału dziecka w wakacjach, zaliczka nie będzie zwracana)
Dokonać wpłaty całości

kwoty za turnus najpóźniej w dniu jej rozpoczęciem.

Dane do przelewu:
Siarka Tarnobrzeg S.A.
Al. Niepodległości 2, 39 – 400 Tarnobrzeg
BPS o/Tarnobrzeg 36 1930 1741 2720 0726 3691 0001
Tytułem: Ferie piłkarskie, imię i nazwisko dziecka
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się i akceptuje jego treść.

Podpis rodzica: …………………………………………….Data: ……………................................................

