
DANE UCZESTNIKA 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA 

 

DATA URODZENIA: 

 

PESEL UCZESTNIKA: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

DANE KONTAKTOWE DO 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

(imię, nazwisko, telefon 
kontaktowy) 

 

ADRES – E MAIL: 

 

Istotne dane o stanie 
zdrowia uczestnika 

wypoczynku 
(np. Na co uczestnik jest 

uczulony, czy przyjmuje stale 
leki i w jakich dawkach itp.) 

  

 

 
Oświadczenia rodziców / opiekunów 
 
1. Oświadczam, że stan zdrowia mój/mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w treningach tenisowych. 
2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego treść. 
3. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie (w celach związanych z uczestnictwem w treningach tenisowych), danych 
osobowych mojego dziecka. 
 

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU  
 
Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 
2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie i wykorzystanie zdjęć 
oraz nagrań video wykonanych podczas półkolonii. 
 

 

_______________________________ 
Podpis i Data 

 
Administratorem danych osobowych jest KRAK TENIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z 
siedzibą pod adresem: 32-080 Brzezie, ul. Szlachecka 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000531015, NIP: 677-237-49-27 REGON 122839716. 

 



LATO 2021 

 
I turnus - 28.06-02.07.2021   II turnus -  05.07-09.07.2021 
III turnus - 19.07-23.07.2021   IV turnus - 26.07-30.07.2021 
V turnus - 02.08-06.08.2021   VI turnus - 09.08-13.08.2021 
VII turnus - 16.08-20.08.2021   VIII turnus - 23.08-27.08.2021 
  
*Wybierz termin półkolonii 
 
RAMOWY PLAN DNIA 

• 8:30 – zbiórka (możliwość wcześniejszego przywozu dziecka) 
• 9:00 – zajęcia sportowe, trening ogólnorozwojowy 
• 10:00 – drugie śniadanie 
• 10:30- trening tenisowy 
• 12:00- zajęcia tematyczne (taneczne, warsztaty, mini kino, zabawy na śniegu) 

• 13:00- obiad 
• 14:00- trening tenisowy 
• 16:00 – zakończenie dnia (możliwość późniejszego odbioru dziecka) 

CENNIK 

 
Jeden turnus: 549 zł/os 
Dwa turnusy: 990 zł/os 
Cena za 1 dzień: 149 zł/os 
Rodzeństwo: 990zł/2 os/1 turnus  

 
Cena obejmuje: 

• opiekę nad dzieckiem wykwalifikowanej kadry w godzinach 8:30 – 16.00 
• drugie śniadanie (przekąska) oraz pełnowartościowy obiad (zupa + drugie danie+deser) 
• realizację ramowego planu dnia 

• dyplomy, medale i nagrody dla każdego uczestnika 
• ubezpieczenie NNW 

CO DZIECKO POWINNO POSIADAĆ 

 
Strój sportowy, dwie pary obuwia sportowego (jedna para na kort, druga na zajęcia 
ogólnorozwojowe), nakrycie głowy (czapka lub chustka), skarpetki na zmianę oraz cały strój na 
przebranie, woda. 

 
ZAPISY 

 
Rezerwacja miejsc – Recepcja Sport Factory Park tel. 530 783 707 oraz mailowo: 
recepcja.sfp@gmail.com 
Warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników jest wpłata zaliczki w wysokości 350 zł lub 
wpłaty całości 
Wpłaty można dokonać w recepcji SPORT FACTORY PARK ul. Szlachecka 24, 32-080 Brzezie, 
lub przelewem na rachunek bankowy: 
Krak Tenis sp. z o.o. sp.k. 
Alior Bank 30 2490 0005 0000 4530 9296 9968 
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer turnusu, który Państwo 
wybrali.  Mile widziany będzie również numer telefonu kontaktowego. 
 



REGULAMIN UCZESTNIKA TRENINGÓW TENISOWYCH W RAMACH PÓŁKOLONII TENISOWEJ 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ SPORT FACTORY PARK W OKRESIE OD 28.06.2021 - 27.08.2021 
 
1. Zapisu należy dokonać poprzez złożenie karty kwalifikacyjnej oraz uiszczenie opłaty.  
2. Uczestnicy przebywają pod opieką trenerów instruktorów  od godz. 8.30 do godz.16:00  
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
4. Uczestnicy mają obowiązek: bezwzględnie podporządkować się poleceniom trenerów/instruktorów, 
brać udział w realizacji programu, szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone 
przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie), posiadać strój sportowy oraz 
obuwie zmienne sportowe.  
5. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie 
poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w 
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału.  
*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia zawodnika z listy uczestników, bez zwrotu 
należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w 
treningach.  
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas treningów. 
 
Organizator : 
 
Uczniowski Klub Sportowy Krak Tenis  32-080 Brzezie, ul. Szlachecka 24 
Adres placówki: Sport Factory Park 32-080 Brzezie, ul. Szlachecka 24 
KRAK TENIS sp. z o.o. sp.k. 32-080 Brzezie ul. Szlachecka 24,  
 
Z treścią regulaminu zapoznała(e)m się i zobowiązuję się go przestrzegać. 
 

 

 

 ............................................................                                                                                                       
                                                                                                (data) (czytelny podpis opiekuna)  

  
 

 

 


