Fun For Family Marta Kucharczyk
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Proszę o przyjęcie mojego dziecka na obóz w miejscowości:
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1. Imię i nazwisko dziecka..........................................................................................................
2. Data urodzenia ….........................................
3. Nr leg.szkolnej..........................................................
4. Pesel ….............................................................
5. Dokładny adres zamieszkania …........................................................................................
…...........................................................................
6. Telefon ….........................................................
7. Szkoła ….............................................................. klasa …..........................................................
8. Nazwisko i imię opiekuna ….................................................................................................
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Zobowiązuję się do wpłacenia zaliczki w kwocie ….....................do dnia …...............
oraz pozostałej kwoty na 30 dni przed wyjazdem.
W przypadku, gdyby moje dziecko nie stawiło się na obóz, zostało z niego
karnie usunięte lub zabrane na własną prośbę – nie będę rościć pretensji
do ﬁrmy Fun For Family o zwrot niewykorzystanej odpłatności.
Zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń zawartych w informacji dla rodziców
oraz dowyposażenia dziecka w niezbędny ekwipunek obozowy.
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UWAGA!
Firma Fun For Family informuje, że brak całej odpłatności za obóz na 30 dni przed
wyjazdem dziecka powoduje skreślenie z listy uczestników obozu a wpłacona
zaliczka nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach pisemna rezygnacja
z obozu przyjmowana będzie do 14 dni przed wyjazdem dziecka, po tym terminie
rezygnacja z uczestnictwa powoduje zwrot tylko 75% odpłatności.
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