Заява
1. Син / дочка / дата народження ...........
………………………………………………………………………………………
… … .. буде дотримуватися Правил і обов’язків учасника.
2. Я зобов'язуюсь нести матеріальну відповідальність за будь-які збитки,
заподіяні моєю дитиною.
3. У разі різкого порушення Правил і обов’язків учасника може бути прийнято
рішення про вилучення учасника з відпочинкового центру за рахунок батьків.
4. У разі загрози життю моєї дитини я даю згоду на її стаціонарне лікування *,
діагностичні процедури * та операції *.
ПРАВИЛИ і ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА
1. Кожен учасник відпочинку зобов’язаний поводитися культурно,
дотримуватись правил соціального співжиття та підтримувати порядок у своїй
кімнаті.
2. Кожен учасник відпочинку зобов’язаний дотримуватись правил
користування обладнанням та приміщеннями центру.
3. Учасник зобов'язаний повідомляти опікунам про будь-які помічені ним
порушення та неадекватну поведінку інших учасників.
4. У разі хвороби або нездужання має звернутися за допомогою до опікуна.
5. Учасникам свята категорично заборонено вживати алкоголь, палити та
вживати наркотики.
6. Вихід за межі території центру дозволяється лише за згодою та під
наглядом вихователя.
7. Використання спортивного інвентарю дозволяється лише під наглядом
опікунів.
8. У період відпочинку з 22.00 до 7.30 діє тиха година. Перебувати поза
кімнатою під час тихої години заборонено.
9. За умисно заподіяну матеріальну шкоду витрати несе винний, його батьки
чи законний опікун.
10. Організатор не несе відповідальності за втрачені речі. Є можливість
передачі опікуну грошей та цінних речей на збереження.
11. У суперечливих питаннях вирішальний голос має опікун.
12. У разі недотримання учасником чинних правил, організатор має право
відсторонити учасника від участі у відпочинку, повідомивши про це батьків
або законних опікунів, або вони забрали дитину з вищезазначеного
відпочинку.
ВІДЗНАКИ
1. Похвала з боку керівника або вихователя перед групою.
2. Похвала з боку керівника перед учасниками відпочинку.

3. Почесна грамота.
ДОГАНИ
1. Догана з боку класного керівника перед групою.
2. Догана з боку керівника перед учасниками.
3. Вивезення з закладу за рахунок батьків.
Я даю згоду на участь моєї дитини в літньому таборі,
погоджуюсь на дострокове повернення дитини з літнього табору у разі
його невідповідної поведінки (наприклад, якщо самовільного
відлучення з табору, вживання алкоголю, паління, вживання
наркотичних засобів, невиконання рішень опікунів та керівництва
табору тощо) та зобов’язуюсь особисто забрати його/її з табору:
.........................
........................................................................
(дата)
(підпис батьків або опікуна)
ПІДСУМКОВА ЗАЯВА
Я даю згоду на перебування моєї дитини в літньому таборі,
організованому цивільним товариством BONUS TRAVEL Антоній
Бартніцкий, Міхал Шерер, розташованому в м. Серадз, Жвіркі і Вігури 1
та на обробку персональних даних, що містяться в кваліфікаційній анкеті
(включаючи конфіденційні дані), у розмірі, необхідному для гарантії
безпеки та здоров’я дитини. Я заявляю, що я прочитав/прочитала і
приймаю правила, що діють в таборі, і що моя дитина отримала інструкції
щодо дотримання цих правил. При цьому я заявляю, що надав/надала усі
відповідні дані про стан здоров’я моєї дитини.
................................................................ ..............................................
(дата)
(підпис батьків або опікуна)

