
 

 
 

„Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży” 2018

Zgłaszam udział dziecka w 
Stowarzyszenie 

 
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………….........................................
Adres zamieszkania ……………………………….............…………..……………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Telefon kontaktowy …………………………………
E:mail …………………………………………………………
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku:
2. Terminy zajęć: 

  26.07.2018 – 27.07.201
  23.08.2018 – 24.08.201
  20.09.2018 – 21.09.201

 

 Każde dziecko może wziąć udział we wszystkich zajęciach lub wybranej części
 

3. Rezerwacja dokonywana jest poprzez zgłoszenie telefoniczne: 
e-mailem na kolo@kgwdabrowki.org
 

Prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszenia dziecka na 
Opłata za warsztaty (tytuł przelewu: 
rachunku:  
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach, ul. 
numer konta:  65 1950 0001 2006 0054 0974 0003 
 

Brak wpłaconej kwoty jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 

4. Wypełnienie karty informacyjnej dziecka i podpisanie regulaminu 
5. Organizator zastrzega sobie pra
w takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
6. Warsztaty  zostaną uruchomione przy liczbie 
7. Ilość miejsc jest ograniczona. 
 
 
 
 

…………………………………….                   ………….…………………
Miejscowość i data   Imię i nazwisko Rodzic
 

 
Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie zdjęć i nagrań z udziałem mojego dziecka na stronie 
internetowej Stowarzyszenie „Koło Gospod
Dąbrówki, jako prezentacji przebiegu 
 
…………………………………….                   ………….…………………
Miejscowość i data   Imię i nazwisko Rodzic

 

 Formularz zgłoszeniowy  

„Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży” 2018

 

Zgłaszam udział dziecka w warsztatach organizowanych przez
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach 

…………………………………………………………….........................................
……………………………….............…………..……………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………………….…..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…
WARSZTATACH: 

mogą być dzieci w wieku: 10- 15 lat 

.07.2018- Wycieczka śladami kamienic białostockich   

.08.2018- Wizyta w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białymstoku
.2018- Zajęcia w Centrum im. Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku

może wziąć udział we wszystkich zajęciach lub wybranej części

. Rezerwacja dokonywana jest poprzez zgłoszenie telefoniczne: tel: 85-74-89
kolo@kgwdabrowki.org 

Prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszenia dziecka na warsztaty należy dostarczyć do Biura. 
(tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, termin i nazwa zajęć

„Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach, ul. Wesoła 23, 16-010 Dąbrówki
65 1950 0001 2006 0054 0974 0003  

Brak wpłaconej kwoty jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji. 

. Wypełnienie karty informacyjnej dziecka i podpisanie regulaminu warsztatów. 

. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych, 
takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota. 

zostaną uruchomione przy liczbie 7 uczestników.  
 

………….…………………………………………………………………………….……..
Imię i nazwisko Rodziców/Opiekunów 

Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie zdjęć i nagrań z udziałem mojego dziecka na stronie 
„Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach, ul. Wesoła 23, 16

jako prezentacji przebiegu warsztatów. 

…………………………………….                   ………….…………………………………………………………………………….……..
Imię i nazwisko Rodziców/Opiekunów 

„Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży” 2018   

organizowanych przez 
 

…………………………………………………………….............................................. 
……………………………….............…………..……………………………………………………..……. 

…………………………………………………….…..………………………………….… 
………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………….……..... 

 
Wizyta w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białymstoku 
Zajęcia w Centrum im. Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku  

może wziąć udział we wszystkich zajęciach lub wybranej części 

89-181, osobiście lub  

należy dostarczyć do Biura.  
, termin i nazwa zajęć) na numer 

010 Dąbrówki, 

 
z przyczyn od siebie niezależnych, 

…………………………………………….…….. 

Wyrażam zgodę na ewentualne umieszczenie zdjęć i nagrań z udziałem mojego dziecka na stronie 
yń Wiejskich” w Dąbrówkach, ul. Wesoła 23, 16-010 

…………………………………………….…….. 


