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ZGŁOSZENIE NA KOLONIE LETNIE 

organizowane przez  

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie 
 

1. Dane Uczestnika Kolonii: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ...…………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: …...……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ....…………………………………….…………………………………………………………………………… 

2. Dane Osoby (Rodzica/Opiekuna Prawnego)  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/korespondencyjny: ……….………………………………………………………………….…… 

PESEL/nr dowodu osobistego ...………………………………………………………………………………….…………. 

Dane do kontaktu:  telefon: ........................................., e-mail: ................................................. 

3. Informacje o wybranym terminie Kolonii: 

Turnus Kolonii (wybrany zaznaczyć):   

I Turnus 27.06.2022 - 06.07.2022  

II Turnus 07.07.2022 - 16.07.2022   

 

4. Sekcja tematyczna (wybraną zaznaczyć):   

I Sekcja  Młodzi Komandosi  

II Sekcja Dzielni Odkrywcy    

5. Warunki płatności  

Wpłat należności za pobyt na Koloniach dokonuje się w dwóch ratach: 

             I rata - zadatek w wysokości 500,00 zł najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022 roku. 

            II rata - w wysokości 1249,00 zł najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. 

    Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:  

    Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, Garczyn 1, 83-400 Kościerzyna,         

    nr rachunku: 63 8328 0007 2001 0010 1749 0004 (Bank Spółdzielczy w Kościerzynie). 

    W tytule przelewu należy wpisać : Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę wybranej sekcji. 

6. W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby chętnych Uczestników do oferowanych sekcji 

tematycznych w danym Turnusie, Organizator w uzgodnieniu z Rodzicem/Opiekunem 

Prawnym, może przenieść Uczestnika do innej sekcji tematycznej. 

7.  Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania organizacji Kolonii w przypadku nie 

osiągnięcia zakładanego minimum uczestników grupy, tj. 80% planowanej ilości Uczestników 

- z jednoczesnym zwrotem na rzecz Rodzica/Opiekuna Prawnego wszystkich wniesionych 

opłat z tytułu pobytu Uczestnika na Kolonii. 

8. Szczegółowe zasady pobytu i organizacji Kolonii Letnich są określone w "Ogólnych warunkach 

uczestnictwa w Koloniach Letnich w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie". 
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9. Na stronie internetowej PCM Garczyn: www.pcmgarczyn.com.pl. znajdują się wszystkie 

dokumenty dotyczące Kolonii Letnich organizowanych przez PCM Garczyn oraz inne 

dokumenty regulujące zasady pobytu na terenie Placówki. 

10. W przypadku dokonania zgłoszenia na Kolonie Letnie, obowiązkiem Rodzica/Opiekuna jest 

zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi organizacji Kolonii Letnich i pobytu na 

terenie Placówki.   

Oświadczenia niezbędne do zgłoszenia Uczestnika na Kolonie Letnie: 

1. Oświadczam, że jestem Rodzicem/Opiekunem Prawnym i osobą uprawnioną do 

podejmowania decyzji w imieniu Uczestnika Kolonii. 

2. Oświadczam, że przekazałem Organizatorowi wszystkie informacje dotyczące zdrowia 

Uczestnika Kolonii (Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku) i nie są mi znane 

jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne oraz wychowawcze do udziału Uczestnika                       

w Koloniach Letnich. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się (z zamieszczonymi na stronie internetowej Organizatora 

Kolonii Letnich) dokumentami dotyczącymi organizacji i pobytu Uczestnika na wybranym 

Turnusie Kolonii Letnich, a w szczególności z:  

a) "Ogólnymi warunkami uczestnictwa w Koloniach Letnich w Powiatowym Centrum 

Młodzieży w Garczynie", 

b) Programem wybranej Sekcji tematycznej, 

c) "Regulaminem wewnętrznym Kolonii Letnich"  

d)  Obowiązkiem informacyjnym (RODO), 

4. Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora w przypadku 

rezygnacji z Koloniach Letnich, przed określonym terminem na dokonanie płatności. 

5. Oświadczam, że w razie zagrożenia życia i zdrowia Uczestnika Kolonii zgadzam się na jego 

leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje na podstawie decyzji podjętych przez 

właściwy personel służby zdrowia. 

6. Jestem świadomy, że Organizator pomimo wprowadzonych zasad sanitarnych i starań, 

związanych z ich przestrzeganiem nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych 

sytuacji, tak by nie stanowiły niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wskazanego powyżej 

uczestnika oraz uniknięcia ryzyka jakie wiąże się z możliwością i niebezpieczeństwem 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u zgłaszanego Uczestnika Kolonii Letnich przy 

użyciu termometru bezdotykowego przez upoważnioną do tych czynności osobę przez cały 

czas trwania Turnusu w ramach przeciwdziałania zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, 

wywołującego chorobę COVID-19. 

8. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku Uczestnika podczas Turnusu Kolonii Letnich 

organizowanych przez Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie oraz wykorzystania tegoż 

wizerunku w bazie zdjęć i nagrań video dostępnych w linku po zakończeniu kolonii oraz przy 

promocji ofert Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie: strona www, social media, 

plakaty, ulotki  i inne. 

                                                                                               

.........………………………………………………………………… 

                                                                                   data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego  

Niniejszy dokument, po podpisaniu, należy przesłać w oryginale na adres: 

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie  Garczyn 1, 83-400 Kościerzyna 


