Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

w mini obozie rekreacyjno-sportowym z elementami karate kyokushin,
organizowanym przez Chojnicki Klub Kyokushin Karate (sekcja Brusy),
który odbędzie się w dniach 16 - 18 maja 2014 r. w Swornegaciach.

w mini obozie rekreacyjno-sportowym z elementami karate kyokushin,
organizowanym przez Chojnicki Klub Kyokushin Karate (sekcja Brusy),
który odbędzie się w dniach 16 - 18 maja 2014 r. w Swornegaciach.

Rozpoczęcie obozu - 16 maja o godz. 1600
Zakończenie obozu - 18 maja o godz. 1600
Transport uczestnika zgrupowania do miejsca zakwaterowania
(Swornegacie, ul. Szkolna 11) jak i po zakończonym zgrupowaniu zapewnia
rodzic we własnym zakresie.
W programie przewidziane są:
- zajęcia doskonalące techniki karate (kihon)
- ćwiczenia doskonalące techniki w poruszaniu
- przygotowane formy obrony i ataku (kata)
- elementy samoobrony
- gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe
- zajęcia w terenie (m.in.. kształtowanie wytrzymałości biegowej ).
Dane uczestnika:

Rozpoczęcie obozu - 16 maja o godz. 1600
Zakończenie obozu - - 18 maja o godz. 1600
Transport uczestnika zgrupowania do miejsca zakwaterowania
(Swornegacie, ul. Szkolna 11) jak i po zakończonym zgrupowaniu zapewnia
rodzic we własnym zakresie.
W programie przewidziane są:
- zajęcia doskonalące techniki karate (kihon)
- ćwiczenia doskonalące techniki w poruszaniu
- przygotowane formy obrony i ataku (kata)
- elementy samoobrony
- gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe
- zajęcia w terenie (m.in. kształtowanie wytrzymałości biegowej ).
Dane uczestnika:

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

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

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

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

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………

PESEL : ………………………………………..

PESEL : ………………………………………..

Telefony kontaktowe: …………………………. …………………………..

Telefony kontaktowe: …………………………. …………………………..

Oświadczam jednocześnie, że dziecko moje nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.

Oświadczam jednocześnie, że dziecko moje nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.

………………………............
(data)

………………………............
(data)

……………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

……………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

