ZGŁOSZENIE NA RODZINNE WCZASY Z ANGIELSKIM
HOTEL HOLIMO, STARA MORAWA
3 - 9.VII.2021
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………..
Data urodzenia: ……………………….
Pesel: ………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………….
Nr tel. ………………………………………………………………………
Będę w pokoju z / będę pod opieką : …………………………..
Proszę o pokój: ..... –osobowy
Rozmiar koszulki: …….
Przedpłata w kwocie 800 zł została wpłacona na konto dnia .....................*
Chcę skorzystać ze zniżki rodzinnej (rodzeństwo w wieku do 12 lat po 50 zł mniej od osoby) TAK NIE
Chcę ufundować stypendium dla osoby w trudnej sytuacji finansowej w kwocie ……………………….. . *
Rezerwacja miejsca następuje po telefonicznym upewnieniu się o dostępnych miejscach i pokojach, otrzymaniu
wypełnionego i podpisanego zgłoszenia drogą mailową (edyta.wierzchowska@gmail.com) oraz wpłaty bezzwrotnej
przedpłaty w kwocie 800zł od osoby (po 500 zł jeśli z rodziny jedzie więcej niż dwie osoby). Wpłata zostanie w pełni
zwrócona jeśli obóz będzie musiał zostać odwołany z powodu pandemii lub jeśli Amerykanie nie będą mogli przylecieć.
Przedpłatę należy wpłacać na konto:
95 1090 2112 0000 0001 2070 3392 Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów,
ul. Chopina 55, 67-200 Głogów
Tytułem: imię i nazwisko osoby jadącej na wczasy/2022
Pozostałą kwotę należy wpłacić na konto do 5 czerwca lub w gotówce w dniu przyjazdu.
Dojazd we własnym zakresie – będę korzystał z bezpłatnego parkingu: TAK NIE
- Rozpoczynamy w niedzielę obiadem a kończymy w sobotę śniadaniem.
- Rejestracja w godzinach 14:00-16:00, wymeldowanie do godziny 11:00 09.07.2022.
Są to wczasy, na których mówimy o uniwersalnych prawdach chrześcijańskiego życia. Zajęcia prowadzone są przez
Amerykanów.
Wysyłając ten wniosek zobowiązuję się do uczestniczenia we wszystkich zorganizowanych zajęciach oraz dostosować
się do przyjętego regulaminu (zakaz palenia na terenie hotelu oraz spożywania alkoholu) oraz przestrzegania reżimu
sanitarnego wymaganego przez hotel.
Jeżeli osoba niepełnoletnia jedzie pod opieką innej osoby niż jej opiekun prawny, do zgłoszenia proszę dołączyć
oświadczenie osoby opiekującej się niepełnoletnim o podjęciu się opieki i odpowiedzialności za tę osobę.
Rodzic/opiekun prawny dziecka składa oświadczenie o przekazaniu opieki nad dzieckiem i wskazuje opiekuna swojego
dziecka podczas tych wczasów.

Podpis uczestnika

Podpis rodzica osoby niepełnoletniej

