ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
2016 - 2017
Formularz ten musi zostać wypełniony przez rodzica/opiekuna każdego dziecka,
które będzie uczestniczyć w zajęciach Polskiego Klubu Dla Dzieci
w Braintree organizowanych przez REVI.
Proszę wypełnić formularz DRUKOWANYMI LITERAMI:

Data

/ /
Dane dziecka:

Imię:
Data urodzenia:

/

/

Nazwisko:
Płeć:

Adres Zamieszkania:
Adres:
Kod pocztowy:
Nazwa szkoły,do której dziecko uczęszcza:
Nazwa szkoły
Miejscowość
Czy dziecko posiada jakieś problemy zdrowotne (np:przewlekłe choroby,alergie)?
Czy dziecku trzeba podać leki podczas trwania zajęć w PK?
Tak:
Nie:
Szczegóły:

Tak:

Nie:

Czy dziecko ma problemy w uczeniu się?
Szczegóły:

Tak:

Nie:

Czy dziecko jest niepełnosprawne?
Szczegóły:

Czy dziecko posiada znaki szczególne (znamiona, blizny, pieprzyki itd., itp.)?
Tak:
Nie:
Szczegóły:

Tak:

Nie:

Czy wolno dziecku wracać samodzielnie do domu?
Szczegóły:
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Czy dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych- JEŚLI TAKOWE BĘDĄ
(taniec, karate)?
Tak:
Nie:
Szczegóły:
REVI jest odpowiedzialne za dziecko tylko i wyłącznie podczas trwania zajęć.
Prosimy o zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu do domu!
W razie wypadku zawiadomić:
Imię/Nazwisko

Numer domowy

Telefon
Komórkowy

Rodzic/Opiekun:
Rodzic/Opiekun:
e-mail

1
2
3

Jak rodzice/opiekunowie są w stanie wspierać Polski Klub Dla Dzieci:
Rodzaj pomocy:
Szczegóły
Prowadzenie zajęć tematycznych
Pilnowanie i pomoc dzieciom podczas
zajęć
Inna pomoc:

Opłata JEDNORAZOWA za zajęcia w roku klubowym 2016/2017 uiszczana
tylko i wyłącznie w DNIU ZAPISU DZIECKA, tj. 17-ego Września - (przyjęcie opłaty przez Klub
oznacza potwierdzenie zapisu dziecka, prosimy pamiętać, iż liczba miejsc w grupach jest
ograniczona, ze względu na warunki lokalowe).
Opłata wynosi odpowiednio:
JEDNO DZIECKO - £90 lub £50 za I semestr (wrzesień) i £50 za II semestr ( styczeń).
DWOJE DZIECI - £150 lub £80 za I semestr (wrzesień) i £80 za II semestr ( styczeń).
TROJE DZIECI - £220 lub £120 za I semestr (wrzesień) i £120 za II semestr ( styczeń).
18 spotkan x 3.5h zajęć = 63h zajęć w roku klubowym.
JEDNO DZIECKO
DWOJE DZIECI
TROJE DZIECI
Koszt 1h zajęć to:
90/63h=£1.42
150/63h=£2.38
220/63h=£3.49
Uprzejmie informujemy, iż podczas trwania zajęć PK są wykonywane fotografie.
Zdjęcia te będą wykorzystane do celów promocyjnych Klubu i umieszczone w galerii na stronie
REVI (revirevi.org), Klubu (pkbraintree.org.uk) i/lub w kronice Klubu na Facebook-u
(Polski Klub Dla Dzieci w Braintree).
W publikacjach zewnętrznych imiona dzieci będą podawane tylko za zgodą rodziców.
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Proszę wpisać swoje imię i nazwisko poniżej:
Ja ________________________ zezwalam mojemu dziecku wymienionemu w tym formularzu na
uczestnictwo w zajęciach Polskiego Klubu Dla Dzieci w Braintree.
Oświadczam, że jestem świadomy/a iż trzy nieusprawiedliwione nieobecności mojego
dziecka na zajęciach Klubu spowodują usunięcie dziecka z listy członków Klubu.
Nieobecność należy zgłosić w dniu zajęć wysyłając sms-a na numer: 07477607177.
Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż Polski Klub zastrzega sobie prawo usunięcia dziecka z listy
członków Klubu w następujacych przypadkach:
- trzy nieusprawiediwione nieobecności,
- złe zachowanie (złe zachowanie oznacza złamanie Kodeksu Klubowicza, które definiuje standardy
i zobowiązania członków Klubu; w sytuacji gdy zachowanie dziecka wybiega poza ramy Kodeksu
po raz pierwszy, uwaga na ten temat będzie skierowana do Rodzica/Opiekuna wraz z pisemnym
raportem zdarzenia; w przypadku braku poprawy zachowania, Klub zastrzega sobie prawo
usunięcia dziecka z listy członków Klubu).
UWAGA - w sytuacji gdy dziecko zostaje skreślone z listy członków Klubu (nieobecność lub złe
zachowanie) oraz gdy zostają odwołane zajęcia z przyczyn niezależnych od Polskiego Klubu -

Polski Klub nie udziela zwrotu dokonanych opłat.
Polski Klub zastrzega sobie prawo do ODWOŁANIA ZAJĘĆ w wyjątkowych sytuacjach.
Odwołane zajęcia mogą ale nie muszą być odrobione - zależy od okoliczności.
Polski Klub nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste przynoszone przez uczniów
do Centrum (w tym telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne) oraz za plecaki, torby i
okrycia wierzchnie pozostawione poza salą bez nadzoru.

Podpis
Rodzica/Opiekuna

Data
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