
I. INFORMACJA ORGANIZATORA - OBÓZ TANECZNY „SUMMER OF INSPIRATIONS”
Adres placówki: Ośrodek wypoczynkowy “Syrenka” ul. Grunwaldzka 13 82-103 Stegna
Termin: 09.07.2011 - 23-07.2011
Organizator: Inspirations Dance Center - Dagmara Winkler, ul. Powstańców Warszawy 11b 05-500 Piaseczno, 
NIP: 5272531240 Regon: 142576342
Kontakt: 516 403 604, info@idcenter.pl, www.idcenter.pl

II. WNIOSEK RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ TANECZNY „SUMMER OF 
INSPIRATIONS”
Imię i Nazwisko dziecka ……………………..…………..…….………………………......, data urodzenia …………….…
PESEL………………..…………..…….…………………………………..…………..…….…………………
Adres zamieszkania ……………...………………….…..………………………………………………………………………....
Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na obozie tanecznym ……………..………………………...
…………………………………………...…………..………………………, telefon …………..………………………...............
e-mail:...........................................................................................
Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości:

Obóz taneczny:
1590,00 zł - obowiązuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 500,00 zł do dnia 18.04.2011 r. pozostała
kwota do 15.06.2011;
1690,00 zł - obowiązuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 500,00 zł do dnia 18.05.2011 r. pozostała
kwota do 15.06.2011;

Obóz taneczno-językowy:
Dodatkowo 250zł za 1 tydzień nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym. Kwotę należy wpłacić razem z 
zaliczką 500zł, zgodnie z terminami powyżej (razem 750zł). Pozostałe raty bez zmian.

Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić jedynie na drodze pisemnego oświadczenia rodziców
przekazanego organizatorom.
Koszty ponoszone przez Uczestnika w razie jego rezygnacji z imprezy to wysokość zaliczki 500,00 zł.
Pieniądze należy wpłacać na nr konta: 29 2490 0005 0000 4500 8868 5113 Alior Bank, w tytule przelewu podając Imię i 
Nazwisko dziecka z dopiskiem “obóz T” (taneczny) lub “obóz TJ” (taneczno językowy) 
(Np: Jan Kowalski, obóz TJ).

Data …………………… Podpis matki i ojca lub opiekunów ………...…………...………………………….....

III. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
Ojciec (imię i nazwisko) …… ………………….……………………….…………………………………………………...
Nazwa i adres zakładu pracy …………………………………………………………..., tel. ….………………..……
Matka (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………...………………...
Nazwa i adres zakładu pracy…………………………………….………………………..….., tel. ….…………………..…

IV. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU
1) Przebyte choroby (podać, w którym roku życia): różyczka …......, ospa …......, świnka …......, odra …......,
szkarlatyna …......, padaczka ……….…, żółtaczka ….…..., astma ……...…, choroby nerek ……...…, choroby
reumatyczne …....………, inne …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku (drgawki, utrata przytomności, nocne moczenie,
omdlenia, bóle głowy, brzucha, niedosłuch, duszności, zaburzenia równowagi, lęki nocne, krwawienie z
nosa, przewlekły kaszel, katar, anginy) inne ……………………………………………………………,
podać powód ………………………………………………………………………
3) Dziecko jest nieśmiałe ……., ma trudności w nawiązaniu kontaktów ……. , jest nadpobudliwe ……..…..,
inne informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka .…………………..…….………….…………………………....
4) Dziecko jest uczulone: TAK, NIE (podać na co, np. nazwa leku, rodzaj pokarmu) ……………………………………………………………………
…………………………………
5) Dziecko nosi okulary…...., aparat ortodontyczny .…..., wkładki ortopedyczne ……., ma podwyższony
obcas buta ….., inne aparaty ….………………………….…………………………………………….…..………………
6) Zażywa stale leki: (jakie?): ……..……………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
7) Jazdę samochodem znosi: DOBRZE, ŹLE (właściwe zakreślić)
8) Inne uwagi o zdrowiu dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

należy oddać do 30.06.2011 data oddania ………..……..………
(wypałnia przyjmujący zgłoszenie)

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU “SUMMER OF INSPIRATIONS”



VIII. REGULAMIN OBOZU „SUMMER OF INSPIRATIONS”
1. Obóz taneczny „SUMMER OF INSPIRATIONS” jest obozem o charakterze sportowym, nastawionym przede wszystkim na taniec, a także na inne formy ruchu.
2. Każdy obozowicz zobowiązany jest do przestrzegania planu dnia.
3. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do brania aktywnego udziału w zajęciach.
4. Uczestnicy obozu stosują się do poleceń trenerów, wychowawców i kierownika obozu.
5. Zabrania się samowolnego oddalania z miejsca obozu lub innego miejsca pobytu.
6. Wszyscy uczestnicy obozu muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie ośrodka, podczas kąpieli w basenie, a także z zasadami 

bezpieczeństwa na drodze oraz bezwzględnie ich przestrzegać.
7. Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do poszanowania mienia obozowego, a także mienia ośrodka lub miejsca, w którym się znajduje. Za każde uszkodzenie 

mienia odpowiadają finansowo rodzice lub opiekunowie.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest również do przestrzegania porządku w swoim pokoju oraz w miejscu, w którym aktualnie przebywa.
9. W czasie trwania turnusu wszystkich obozowiczów obejmuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających pod 

jakąkolwiek postacią (a także ich posiadania) pod groźbą kar, łącznie z karą natychmiastowego wydalenia z obozu.
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie lub zniszczenie przywiezionych na obóz telefonów komórkowych, a także za zaginięcie pieniędzy lub innych rzeczy 

wartościowych pozostawionych w pokoju lub w innym miejscu, a nie zdeponowanych u wychowawcy.
11. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu obozu lub swą postawą stwarzają kłopoty wychowawcze, będą stosowane kary: upomnienie, wyłączenie z 

zajęć, dodatkowe zajęcia sportowe, odesłanie do domu bez zwrotu kosztów.

Uprzejmie prosi się rodziców o zwrócenie uwagi dzieciom, aby nie używały telefonów komórkowych w
godzinach ciszy nocnej, czyli od 22:00 – 7:00. Proszę również, aby nie telefonowali Państwo w tych godzinach na komórki dzieci. W razie pilnych spraw proszę o 
bezpośredni kontakt telefoniczny z organizatorem obozu. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Stwi-
erdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na obozie tanecznym.
Ja, niżej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa na obozie tanecznym są mi znane.

Data ...................... Podpisy rodziców (opiekunów) ……………………………………………………………………

IX. ORZECZENIE LEKARSKIE
Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznaję): ……………………………………………………………………………...
Dziecko może być uczestnikiem: ………………………………….………………………………………………………....
Zalecenia dla wychowawcy: ……………………………………….…………………………………………………...……
Zalecenia dla opieki medycznej: …...…………………………….……………………………………………………..……

Data ……………… Podpis i pieczątka ……………………………………

X. WYPEŁNIA WYCHOWAWCA GRUPY. 
Oświadczam, iż zapoznałam/(em) się z treścią karty
kolonijnej uczestnika obozu .......................................................................................................
Data ................................ Podpis wychowawcy ...............................

XI. WYPEŁNIA KIEROWNIK OBOZU - POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA OBOZIE.
Dziecko przebywało na obozie tanecznym w .................................... w terminie: ............................
Data ……………… Podpis kierownika …………………………………………………

XII. INFORMACJE O OBOZIE TANECZNYM “SUMMER OF INSPIRATIONS”

Lokalizacja: Ośrodek kolonijno-wczasowy “Syrenka” ul. Grunwaldzka 13, 82-103 Stegna. Ośrodek usytuowany jest na skra-
ju lasu na zagospodarowanym obszarze ponad 2 ha, położony ok 1000 m od morza Bałtyckiego. Bezpieczne dojście do plaży 
droga leśną, wyłączoną z ruchu kołowego. Obiekt dysponuje nową salą taneczną wyposażoną w lustra. Do dyspozycji gości 
przestronna jadalnia, kawiarnia, świetlica wyposażona w bibliotekę, gry telewizyjne, pingpong, bilard, sala TV w oddzielnym 
pomieszczeniu, plac zabaw, boisko do siatkówki, koszykówki, zadaszone miejsce na ognisko i grill. 
Strona domowa placówki: http://meteor.turystyka.pl/syrenka,stegna.html

Zakwaterowanie: Do dyspozycji uczestników obozu pokoje 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz jadalnia 
serwująca domowe posiłki 3 razy dziennie.

Zarys zajęć tanecznych: 6 godzin zajęć tanecznych dziennie (breakdance, hiphop, modern jazz), relaks w morzu 
Bałtyckim pod okiem ratownika, dyskoteki, ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz prelekcja z zakresu wiedzy o bursztynie. 
Obóz zakończony turniejem tańca, podczas którego uczestnicy będą wykonywać wszystkie obozowe choreografie oraz 
otrzymają dyplomy, odznaczenia i upominki.

Zarys zajęć językowych: Zajęcia będą prowadzone w plenerze, 2 razy dziennie po 45 min. Na pierwszych zajęciach zos-
tanie przeprowadzony test weryfikujący stopień zaawansowania uczestników (początkujący / średniozaawansowani). W pro-
gramie nauka poprawnego akcentu, wymowa, speaking, gry, zabawy, pisanie listów, kurs tłumacza. Każdy uczestnik otrzyma 
niezbędne przybory do nauki - zeszty, długopis itp. Tematyka zajęć będzie związana głównie z tańcem i wakacjami.

Każdy uczestnik obozu otrzyma pamiątkową koszulkę “SUMMER OF INSPIRATIONS 2011”.  

Rozmiar: S, M, L, XL (właściwe zaznaczyć)

Cena obejmuje: 14 dni pobytu, 3 posiłki dziennie, prowiant na drogę, transport w obie strony, ubezpieczenie NNW, opiekę 
pedagogiczną, instruktorską, pamiątkową koszulkę oraz pezede wszystkim ponad 80 godzin tańca! 

Podczas zajęć tanecznych na sali ogólno dostępna woda mineralna!

Informacje dodatkowe: warsztaty przewidziane dla 45 uczestników, opiekę będą sprawować 4 osoby kadry: wychow-
awcy, instruktorzy + kierownik. Na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy uiczestnicy otrzymają drogą elektroniczną informację 
szczegółową na temat wyjazdu i sugerowanego ekwipunku.




