Imię i nazwisko uczestnika ……………………….. PESEL ………………………
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Mój syn/córka będzie przestrzegał/-a Regulaminu obozu sportowego.
Zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko.
W przypadku sytuacji zagrożenia życia mojego dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje.
Wyrażam zgodę na zakup (po wcześniejszym poinformowaniu) potrzebnych leków w przypadku niedyspozycji zdrowotnej mojego dziecka. Rozliczenia z Kierownikiem
dokonam w dniu odbioru dziecka z obozu.
Wyrażam zgodę na wyjazd zagraniczny mojego dziecka realizowany poprzez transport autokarem.
Wyrażam zgodę na przewóz mojego dziecka w razie potrzeby samochodem prywatnym.
Potwierdzam, że podałem/-am w karcie kwalifikacyjnej wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu
na obozie.
Zobowiązuje się do osobistego odebrania dziecka po zakończeniu obozu w wyznaczonym miejscu i terminie. Jeżeli nie będzie to możliwe, odebrać dziecko może osoba
upoważniona pisemnie przez rodziców, bądź opiekunów po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznie organizatora o zaistniałej sytuacji.
……………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

……………………..................
miejscowość, data/city, date
Imię i Nazwisko Ojca (Father’s name/surname) ………………………………………
Imię i Nazwisko Matki (Mother’s name/surname) ……………………………………..
OŚWIADCZENIE/STATEMENT
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ……………………………. na obóz bramkarski do Hiszpanii (Lloret de Mar) w terminie 02.-11.01.2022. W tym czasie
będzie on pod opieką kierownika oraz trenerów reprezentujących Akademię Bramkarską Total Goalkeeping - organizatora wyjazdu.
Jarosław Muracki - kierownik
Artur Woźniak – trener/wychowawca
Dawid Jadczak – trener/wychowawca
Dawid Pędziałek – trener/wychowawca
Sebastian Bielichowski – trener/wychowawca
I hereby authorize my son/daughter …………………………… participation in a foreign goalkeeping camp in Spain, Lloret de Mar (02.-11.01.2022). He/she will be
accompanied by the following persons representing Total Goalkeeping Academy – camp organizator:
Jarosław Muracki – head of the camp
Artur Woźniak – coach/camp counselor
Dawid Jadczak – coach/camp counselor
Dawid Pędziałek – coach/camp counselor
Sebastian Bielichowski - coach/camp counselor
Podpis ojca/father`s signature…………………………………
Podpis matki/mother`s signature………………………………

