REGULAMIN
„Wakacje/Ferie z koniem”
Zajęć zorganizowanych
w Stajni „ROBIR”

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Każdy uczestnik będzie brał aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
Będzie uprzejmy i uczynny.
Będzie dobrą/ym koleżanką/kolegą w zabawie i w czasie zajęć.
Będzie dbać o czystość, ład i porządek.
Nie będzie oddalać się poza obręb stajni.
Będzie chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość –ewentualne koszty uszkodzeń lub zniszczeń pokryje przed zakończeniem
turnusu.
W czasie zajęć obowiązuje zakaz jedzenia oraz żucia gumy.
Podczas zajęć telefon komórkowy musi być wyciszony.

INNE:
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odbioru dziecka z zajęć. W przypadku
niemożności odbioru o czasie lub poprzez inną upoważnioną osobę należy poinformować o tym organizatora lub instruktora.
Wszelkie skaleczenia, urazy, stan złego samopoczucia lub inne problemy należy zgłaszać natychmiast instruktorowi.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a
dokonanych przez innych uczestników.
Zachęcamy do nieprzynoszenia na zajęcia cennych telefonów, odtwarzaczy muzyki, itp.
Zalecamy strój wygodny, sportowy:
- do jazdy konnej- długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć,
- buty na płaskiej, sztywnej podeszwie bez protektora i lżejsze na zmianę,
- mile widziane czapsy, toczki lub kaski (dzieci nie posiadające swoich
toczków otrzymują stajenne),
- rękawiczki do jazdy konnej zabezpieczające przed ewentualnymi
obtarciami,
- sweter, polar i nakrycie głowy (w zależności od pogody)
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuje i akceptuję jego treść.
Oświadczam, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w zajęciach nauki jazdy konnej.

……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu i adres e-mail matki/ojca /opiekuna prawnego dziecka

………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis matki/ojca dziecka/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych treścią niniejszej karty /regulaminu w bazie danych Stajni
„Robir” Chwalęcice - WPPHU „ROBIR”w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Wiadomo mi,że mam prawo
wglądu i kontroli bazy danych w zakresie wynikającym z Ustawy z dn.29.08.97r. O Ochronie Danych Osobowych
Podpis osoby dorosłej ………………………………………………………..
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka,
uczestniczącego w zajęciach jazdy konnej bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie , obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i
promocji stajni.

Podpis osoby dorosłej …………………………………………………...

