Klub Sportowy Start -Wisła oraz RoboCAMP
ZAPRASZAJĄ
na półkolonie z tenisem ziemnym i robotami dla dzieci
w formie 5-dniowych warsztatów, w terminie:
7-12 lipca 2014 r.
04-09 sierpnia 2014 r.
18-23 sierpnia 2014 r.
To propozycja zajęć kreatywnych dla dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-14 lat.
Zajęcia w godz. 9:00-16:00 w Toruniu, na kortach tenisowych ul. Przy Skarpie 4.
Cena za udział dziecka w 5-dniowych półkoloniach to 540,00 zł (obejmuje udział w zajęciach, opiekę oraz wyżywienie).
Informacja i zapisy: Klub Sportowy Start-Wisła
e-mail:wisla_biuro_torun@op.pl, tel. 56 655 53 60, 509710073 www.start-wisla.com
Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są, przelewem na konto bankowe Bank Millennium O/Toruń
PL 48 1160 2202 0000 0000 5530 4684, z dopiskiem półkolonie oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.
Zgłoszenia dziecka prosimy przysyłać emailem na: wisla_biuro_torun@op.pl ,

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH
Udział w grupie
(zaznaczyć krzyżykiem)

Termin

Grupa wiekowa

7-12 lipca

6 – 8 lat

7-12 lipca
04-09 sierpnia
04-09 sierpnia
18-23 sierpnia
18-23 sierpnia

9 – 14 lat
6 – 8 lat
9 – 14 lat
6 – 8 lat
9 – 14 lat

DANE ZGŁASZANEGO DZIECKA
Dane dziecka
Dane rodzica
Imię
Imię
Nazwisko
Nazwisko
Wiek
Adres zameldowania rodzica
Ulica i nr domu
Kod pocztowy i miejscowość
Dane kontaktowe rodzica
Adres e-mail
Nr telefonu
Dane uzupełniające – dotyczy miejsca pracy rodzica zgłaszającego dziecko (w przypadku korzystania ze specjalnej
ceny lub potrzeby wystawienia faktury)
Nazwa firmy / instytucji
Ulica i nr
Kod pocztowy i miejscowość
NIP
Proszę o wystawienie faktury

 TAK (na w/w firmę)

 TAK (na w/w osobę prywatną)

 NIE

W przypadku upoważnienia drugiego rodzica (lub opiekuna) do odbioru dziecka z warsztatów, prosimy o podanie pełnych danych, jak niżej.

Dane drugiego rodzica (lub opiekuna)
Imię
Nazwisko

Dla przeprowadzenia zajęć wymagane jest utworzenie grup. Udział dziecka w półkoloniach zostanie potwierdzony przez
organizatora e-mailem lub telefonicznie po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty i utworzeniu grupy 12
osobowej. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń (data przesłania
formularza)

