
Karta zgłoszeniowa 
Koczowisko  

dla dzieci i młodzieży zrzeszonej przy parafii jako członków Służby 
Liturgicznej  

Termin i miejsce:  25 czerwca 2022 , WSD Siedlce 
Organizator – Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej  

www.ddsl.siedlce.pl  
ks. Tomasz Koprianiuk, ul. Kochanowskiego 11; 

tel. 504894489 

 

Zgłaszam syna/córkę 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
(adres) 

........................................................................................................ 
(data urodzenia lub PESEL do ubezpieczenia podczas Turnieju PN) 

........................................................................................................ 
(kontakt do rodzica (obowiązkowo) 

Informacje dla organizatora (wskazania medyczne, uczulenia, znoszenie 
podróży, przebyte urazy, przewlekłe choroby) 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 
 
Oświadczam, że podane informacje w karcie zgłoszeniowej są zgodne  
z prawdą i wymogami organizowanych wycieczek. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na podjęcie działań medycznych w sytuacji nagłego 
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. 

      

                                                                 ............................................... 
       podpis rodzica /opiekuna prawnego 
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Informacje szczegółowe/regulamin 

 
1. Organizator w cenie od uczestnika 20 zł zapewnia atrakcje 

podczas koczowiska oraz doraźną opiekę medyczną.  
2. Za ubezpieczenie grupy biorącej udział w Turnieju Piłki 

Nożnej odpowiada opiekun grupy, kwota ubezpieczenia nie 
jest wliczona w koszty wskazane w p. 1.  

3. Syn/córka pozostaje pod stałą opieką w czasie wyjazdu.  
W przypadku niestosowania się do zasad wyjazdu (np. 
samowola na stoku, alkohol, papierosy czy zachowania 
agresywne wobec innych – rodzic zobowiązuje się do 
natychmiastowego odebrania dziecka z Imprezy. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami powiadamiana jest policja  
i służby medyczne. Za szkody w mieniu wynikające  
z niewłaściwego użycia odpowiada uczestnik i jego prawni 
opiekunowie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone 
rzeczy osobiste, szczególnie takie jak telefon, aparat, 
pieniądze. 

5. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie Koczowiska są na 
stronie www.ddsl.siedlce.pl  

 
 

Podpis prawnego opiekuna uczestnika 
 

…………………………………………………… 
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