Stowarzyszenie TERRANOVA
„Wodne Przygody - Sajno 2017”
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY (*)

1.

Część obowiązkowa – dane Uczestnika i psa

IMIĘ i NAZWISKO .........................................................................................................................
ADRES ....................................................................................................................... ......................
TELEFON .........................................................................................................................................
E-MAIL ................................................................................................................ ............................

IMIĘ PSA RODOWODOWE*
IMIĘ PSA – domowe*
RASA*
PŁEĆ* PSA

PIES/SUKA (termin planowanej cieczki)

URODZONY*
KOLOR
NUMER RODOWODU
NUMER CHIPA ALBO TATUAŻU
MATKA
OJCIEC
HODOWCA
WŁAŚCICIEL
PRZEWODNIK PSA*
CHARAKTER PSA (krótki opis jego
tolerancyjności)
ODBYTE SZKOLENIA PSA /
ZDOBYTE CERTYFIKATY*
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ZGŁASZAM PSA NA ZAJĘCIA PT I
PW PODCZAS TRWANIA
WARSZTATÓW



PT + PW – POZIOM (ZAZNACZ WŁAŚCIWE):
 KLASA SZCZENIĄT (6-12 M-CY)
 KLASA MŁODZIEŻY (12-18 M-CY)
 KLASA I (POWYŻEJ 15 M-CY)
 KLASA II
 KLASA III
 KLASA IV
 KLASA WETERANÓW (POWYŻEJ
LAT)(**)

7

*Informacje obowiązkowe

2.
Noclegi i inne uwagi (wypełnić jedynie w przypadku
zgłoszenia pierwszego psa)
Uczestnicy:
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………..
WIEK ……………
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………..
WIEK ……………
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………..
WIEK ……………
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………..
WIEK ……………

Nocleg:
Zaznaczyć
właściwe:








Rodzaj zakwaterowania


1 domek 4-osobowy –z pełnym
węzłem
sanitarnym,
czajnikiem,
lodówką, pościelą (minimalna ilość
zakwaterowanych osób: 3)



Wyżywienie (***)



1 domek 3-osobowy - z pełnym
węzłem
sanitarnym,
czajnikiem,
lodówką, pościelą (minimalna ilość
zakwaterowanych osób: 2)



Wyżywienie (***)



1 domek 2-osobowy – z pełnym
węzłem
sanitarnym,
czajnikiem,
lodówką, pościelą (minimalna ilość
zakwaterowanych osób: 2)



Wyżywienie (***)



Szkolenie
psa
dla
członków
Stowarzyszenia
Terranova
(aby
skorzystać ze zniżki trzeba posiadać do
dnia płatności III raty (liczy się data

Cennik








osoba dorosła i dziecko
powyżej 10 lat – 75
zł/dobę;
dziecko poniżej 10 lat –
66 zł/dobę
osoba dorosła i dziecko
powyżej 10 lat – 75
zł/dobę;
dziecko poniżej 10 lat –
66 zł/dobę
osoba dorosła i dziecko
powyżej 10 lat – 75
zł/dobę;
dziecko poniżej 10 lat –
66 zł/dobę



400 zł/pierwszy pies



300 zł/ drugi pies
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księgowania)
opłacone
składki
członkowskie co najmniej do lipca
2016 roku włącznie - zgodnie z
uchwałą – nr Z 12/2014 z dnia
24.11.2014 r.) (****)



200 zł/ trzeci pies



100 zł/ każdy kolejny
pies



0 zł/ pies weteran (**)

Szkolenie psa dla pozostałych osób
niekwalifikujących się w p. powyżej
(****)



500 zł/pierwszy pies



400 zł/każdy kolejny pies



100 zł /pies weteran (**)

Oświadczam, że zapoznałem siebie i pozostałych zgłoszonych Uczestników z
REGULAMINEM
LETNICH WARSZTATÓW STOWARZYSZENIA
TERRANOVA „WODNE PRZYGODY – Sajno 2017” W OŚRODKU
SKOWRONEK W MIEJSCOWOŚCI AUGUSTÓW i zobowiązujemy się go
przestrzegać.
Deklaruję niniejszym, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez mojego psa niezależnie od tego czy szkoda powstała podczas
zajęć czy też poza nimi w czasie wolnym.
Jestem świadomy a stanu zdrowia mojego i mojego psa i każdorazowo
dopuszczam go do zajęć na własną odpowiedzialność.
Nie będę kierował a do organizatorów i instruktorów żadnych roszczeń, w
szczególności, gdy dojdzie do wypadku.
Akceptuję, że wszystkie kwoty stanowiące opłatę za szkolenie psów oraz zaliczki
za noclegi i wyżywienie są bezzwrotne nawet w przypadku rezygnacji z udziału
w warsztatach, chyba, że uczestnik, który opłacił wszystkie koszty znajdzie na
swoje miejsce innych uczestników.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku*, osób
towarzyszących oraz wizerunku psa/psów poprzez publikację zdjęć i filmów
wykonanych podczas Warsztatów 2017 organizowanych w ośrodku Skowronek
w Augustowie przez Stowarzyszenie Terranova.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
29.08.97 o ochronie danych osobowych (dz.ust. nr 133 poz. 883 z późniejszymi
zmianami) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności
związanych z organizacją Warsztatów Szkoleniowych Stowarzyszenia Terranova
„WODNE PRZYGODY – Sajno 2017”.
*rozpowszechnianie wizerunku – publiczne wystawienie: w galerii, na plakacie, opublikowanie w prasie lub
internecie, do utrwalania na maszynowych nośnikach informacji (dyskietki komputerowe, CD-ROMY, pendrivy), wprowadzanie do pamięci komputera, etc.

Podpis zgłaszającego:

___________________

UWAGI
Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie lub drukowanymi literami, wydrukować, podpisać i przesłać
skanem na adres e-mail: dludzinska@gmail.com z dopiskiem w tytule ‘Wodne przygody – Sajno 2017 –
zgłoszenie”.
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Organizator oświadcza, że ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność opłaconych zgłoszeń.
Organizator zastrzega, iż w przypadku nieopłacenia przez Uczestnika zgłoszenia w terminach płatności może
po uprzednim poinformowaniu Uczestnika wypowiedzieć zgłoszenie zwracając dotychczas wpłacone z tytułu
warsztatów opłaty Uczestnikowi poza zadatkiem (I rata)..
Po otrzymaniu zgłoszenia organizator w ciągu 7 dni potwierdzi jego przyjęcie i przekaże rozliczenie z
podziałem na płatności ratalne bez uwzględnienia zniżek. W przypadku dostarczenia Organizatorowi przez
Członka Stowarzyszenia potwierdzenia dokonania płatności za składki (zgodnie z uchwałą – nr Z 12/2014 z
dnia 24.11.2014 r.) Organizator przeliczy odpowiednio zniżkę i prześle informację Uczestnikowi.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów lub części zajęć z przyczyn niezależnych od
niego.
Opłaty i zgłoszenia na certyfikacje oraz zawody odbywają się na miejscu warsztatów w gotówce.
Organizatorzy w związku z małą ilością czasu polecają uczestnikom w czasie wolnym od zajęć ćwiczenia
indywidualne. Zajęcia z pontonami/łódkami odbywać się będą jedynie podczas trwania zajęć z
Organizatorami (zgodnie z harmonogramem), pozostały sprzęt wodny w każdej chwili można wypożyczyć
po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorami.
Wysokość opłaty za szkolenie psa dla osoby uczestniczącej w warsztatach w niepełnym terminie wynosi 65
PLN/ dzień szkolenia/psa.
(*) w przypadku zgłaszania większej ilości psów należy dla każdego psa odrębnie wypełnić część I
zgłoszenia.
(**)Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Terranova nr 11 z 2010 r. psy zgłoszone
do klasy weteranów które w dniu rozpoczęcia warsztatów mają ukończone 7 rok życia są zwolnione z opłaty
za udział w zajęciach.
(***) Cena zakwaterowania w domkach niezależnie od tego czy z wyżywieniem czy też nie jest taka sama.
(****) W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy kolejnego psa Organizator naliczy odpowiednią opłatę.
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