
Szanowni Państwo, 
Bardzo prosimy o uzupełnienie danych w formularzu informacyjnym, zamieszczonym poniżej.  Wypełniony należy odesłać na nasz adres mailowy
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.  Dodatkowo każdy uczestnik musi posiadać wypełnioną kartę obozową – jedynie całkowite i
czytelne wypełnienie karty jest podstawą do przyjęcia uczestnika na imprezę. Wypełnioną kartę uczestnik zabiera ze sobą na miejsce wypoczynku,
gdzie zostanie ona zebrana przez kierownika imprezy.

Obowiązkowo należy zabrać: paszport lub dowód osobisty, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ), kask narciarski/snowboardowy, gogle.

Formularz Informacyjny

Imię i nazwisko uczestnika: __________________________________
Rodzaj obozu
□ NARCIARSKI   
□ SNOWBOARDOWY

Poziom zaawansowania w jeździe
□ POCZĄTKUJĄCY 
□ ŚREDNIOZAAWANSOWANY 
□ ZAAWANSOWANY

Wypożyczam sprzęt na miejscu
□ posiadam własny sprzęt
□ narty+buty+kijki 
□ narty + kijki
□ narty
□ buty narciarskie
□ deska snowboardowa+buty
□ deska snowboardowa
□ buty snowboardowe

W przypadku  nieposiadania  własnego  sprzętu  do  jazdy,  polecamy  wypożyczenie  kompletu  na  miejscu,  wówczas  możliwy  jest
natychmiastowy serwis. Koszt wypożyczenia 69 euro za 6 dni.   Koszt wypożyczenia samej deski, nart, butów – 38 euro na 6 dni,
koszt wypożyczenia tylko kijków – 15 euro na 6 dni. Zalecamy zabranie własnego, dobrze dopasowanego kasku. Koszt wypożyczenia
kasku – 15 euro na 6 dni. 

W przypadku wypożyczenia sprzętu prosimy o podanie:
Rozmiar buta uczestnika*

Wzrost uczestnika

Waga uczestnika
* Prosimy o podanie również w przypadku, gdy chcą Państwo wypożyczyć jedynie narty lub deskę snowboardową

Podane parametry są orientacyjne. Sprzęt jest dopasowywany indywidualnie do uczestnika na miejscu przez profesjonalną obsługę. 

UWAGA: Na Obozie Narciarskim, uczestnikom posiadającym swój sprzęt narciarski, zalecamy posiadanie kijków w celu doskonalenia
jazdy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu informacyjnym na potrzeby
niezbędne do organizacji obozu (zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, czyli rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.).

________________________
Podpis rodzica/opiekuna           


