
Białystok, dnia ….. ….. 2009
OŚWIADCZENIE

Oświadczam iż wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojej córki (mojego syna ) …………… …… ….........…………………… 
w wyjeździe organizowanym przez p. Karola Masztalerza w dniach 2-8.08.09.

Oświadczam również,  iż  dziecko  jest  zdrowe,  i  nie  choruje  na choroby uniemożliwiające  mu wzięcie  udziału  w wyżej 
wymienionym rajdzie.

Czytelny podpis rodziców (lub prawnych opiekunów) dziecka.
………………………………………..

DANE OSOBOWE:
IMIĘ I NAZWISKO dziecka - ......................................
PESEL dziecka (do ubezpieczenia) - ………………….

Dane rodziców (opiekunów):
Imię, nazwisko ……………….
Adres ……………………….
Seria i Numer legitymacji ubezpieczeniowej …………………………
tel. kontaktowy – ……………………..

UWAGI DLA RODZICÓW
- wyjazd przeznaczony jest dla chętnych osób od 1 kl. gimnazjum „wzwyż”.
- miejsce zakwaterowania – Wojdy k/Rajgrodu (w domu rodzinnym mojej mamy)
- należy wziąć z sobą materac (karimatę) i śpiwór
koszt – 50 zł (+dodatkowo 50 zł (wziąć ze sobą) - dla osób zainteresowanych wyjazdem do akwaparku w Druskielnikach na Litwie - 
o ile będzie możliwe techniczne zapewnienie  możliwości  wyjazdu)
wyjazd – 02.08.2009 godz 14.00 (spod mojego domu - adres: A. Boboli 49B)
- (dla jadących tu po raz pierwszy) - z góry "ostrzegam", iż warunków pobytu nie należy kojarzyć z wynajmem pokoju w hotelu - 
sanitariat typu "wygódka", mycie w "misce", kąpiele w jeziorze, brak biezącej ciepłej wody, sami sobie gotujemy, sprzątamy itd... 
Czyli spoko!
tel. kont. - 508396688
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