KARTA ZGŁOSZEN|A NA TURNUS REHABILITACYJI.{Y
oŚRoDEK,,PIRAMIDA I" Darłówko, Ul. Północna 9
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dla dzieci młodszych do ok. 5 r.ż.
dla dzieci starsrych poqyżej 5 r.ż.
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Imię i nazwisko dziecka:
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NAZWA I ADRES PLACÓWKI, W KTOREJ DZIECKO UCZESTNICZY W SYSTEMATYCZNEJ
REHABILITACJI:...
Orzęczenie o niepełnosprawnościwazne do:
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Osoba towarrysząca:
Dane osoby tolvarzyszącej:
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Imię i nazr,visko:

Pesel:
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Adres:
Dane osoby

towarzyszącej:

Imię i nazwisko:

Pesel:!!!![]nlDnL]n
Adres:

ośrviadczenie:

p"dŃany prawny opiekun dziecka zgłoszonego na turnus ośrviadczam,ze pojadę na turnus relrabilitacyjny
organizowany przęz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuclru w Krośnie. Przyjmuję do
wiadonrości, ze tvarul-tkienl uzyskania kwalifikacji na turnus jest złozerrie KARTY ZGł,OSZENIA w siedzibie
J"

"ż"j

Stowarzyszenia oraz przesłanie bezzłvrotnej oplaty wpisorvej rv nysokości 500 zł clo dnia 15.04.żOżOr.

DATA:

CZYTELNY I'ODPIS OPIEKUNA:

REGLjLA]\llN PŁA'[\OSC| ORAZ KWALlFlKACJl DZlE('KA NA l't;RNt;S

rr,202(} 1,oku.

1,. Na turnus w pierwszej kolejności zostaje zakwalifikowane dziecko, którego rodzic/opiekun jest
członkiem Stowarzyszenia minimum przez jeden rok i posiada opłaconą składkę członkowską za
bieżący rok.

2.
3.

Należy zgłosić kartę zgłoszenia na turnus w wyznaczonym terminie.
Wpłacić wpisowe w wysokości 500 zł w wyznaczonym terminie (tytułem: ,.imie i nazwisko dziecka,

4.
5.

turnus 2020") wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia.
opłata turnusu obejmuje uczestnika turnusu (dziecko) oraz jednego opiekuna.
osoby towarzyszące mogą jechać pod warunkiem wystarczającej ilościmiejsc
uprzednim zgłoszeniu na karcie zgłoszenia i akceptacji przezZarząd.

w oŚrodku,

po

6. opłata za osoby

7.

towarzyszące, zgodna z cennikiem wg Umowy zawartej z OŚrodkiem, w którym
odbędzie się turnus. Doliczane są koszty organizatora i ubezpieczenia.
Stowarzyszenie nie wyznaje zasady,,podwójnego finansowania", czyli nie dofinansowuje osobom,

B.

które w całościpozyskały środkina turnus z innych fundacji lub subkonta.
W przypadku pozyskania kwoty większej niż kwota turnusu, Środki zwracane są do organizacji, która

g.

wpłaciłapieniądze.
ostateczną płatnośćza turnus należy dokonać w przypadku
Natomiast w przypadku llTURNUSU do 6lipca 2020 roku.

10.

W przypadku płatnościza turnus realizowanych z indywidualnych subkont, należy zgłosiĆ mailowo

t

TURNUSU do 22 czerwca 2020 roku.

szczegółowe dane do faktury: nabywca/odbiorca/ptatnik, adres zamieszkania, nr ewidencyjny /jeśli
jest/, wyliczoną kwotę do zapłaty przez fundację. Dane te należy zgłosiĆ do 31 maja 2020 roku.
11. Pisząc wnioski o dofinansowanie do turnusu proszę o zaznaczenie, że organizatorem jest
Stowarzyszenie. W związku z czym fundacja przelewa pozyskane środkina konto Stowarzyszenia,
co Stowarzyszenie dokumentuje wystawieniem faktury. Ośrodek,,Piramida l" udostępnia nam tylko
lokal do przeprowadzenia turnusu, nie jest jego organizatorem.

12.po zakwalifikowaniu wszyscy uczestnicy turnusu kwaterowani są w jednym

oŚrodku

w wyznaczonych pokojach przez kierownika turnusu.
13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagranie i robienie zdjęć moiemu dziecku
oraz obecnośćosób trzecich podczas zajęć

(pod pis rodzica/opieku na)

