KATOWICKI KLUB SPORTOWY KARATE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgrupowanie sportowe - Jastrzębia Góra 2021
Imie i nazwisko dziecka
Imie i nazwisko rodzica (opiekuna)
Nr telefonu rodzica (opiekuna)
Data urodzenia dziecka
PESEL dziecka
Stopień KYU dziecka
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
rodziców lub pełnoletnich uczestników zgrupowania
Zobowiązuję się do wpłaty 1950 zł za ZGRUPOWANIE SPORTOWE – Jastrzębia Góra 2021, oraz zaliczki za
zgrupowanie w kwocie 400 zł do końca marca 2021. Pozostałą kwotę można wpłacić ratalnie: do 30 kwietnia –
500 zł, do 31 maja - 500 zł, pozostałą kwotę najpóźniej do 08 lipca 2021 roku.
…………………………………………….
(data i podpis składającego oświadczenie)

ZGODA NA UDZIAŁ W ZGRUPOWANIU
rodziców (opiekunów) niepełnoletnich uczestników zgrupowania
Wyrażam zgodę, aby mój/a/ syn-córka/* wziął/wzięła udział w zgrupowaniu sportowym Shinkyokushin Karate
organizowanym przez KKS Karate w Jastrzębiej Górze w dniach od 08 lipca do 18 lipca 2021.

………………………………………………
(data i podpis składającego oświadczenie)
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KATOWICKI KLUB SPORTOWY KARATE
INFORMACJE DODATKOWE
INFORMACJA rodziców (opiekunów) niepełnoletnich uczestników zgrupowania o stanie zdrowia dziecka: (np na
co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę autokarem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat
ortodontyczny lub okulary itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej
opieki w czasie pobytu dziecka na zgrupowaniu.
…………………………………………………
(data i podpis składającego oświadczenie)
INFORMACJA pielęgniarki o szczepieniach lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień:
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ………… , błonnica ………… , dur …………
Aktualnie brane lekarstwa (jakie i dawkowanie)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……
…….………………………………………………
(data i podpis pielęgniarki /składającego oświadczenie)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Zaświadczam, że …………………………………… jest zdrowy/a/ i może wziąć udział w zgrupowaniu
sportowym Shinkyokushin Karate organizowanym przez KKS Karate w Jastrzębiej Górze w dniach od 08 lipca do
18 lipca 2021.
wzrost …………………… / waga ……………………
UWAGI
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………
(data i podpis lekarza / pieczątka lekarza)
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