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Aleja Jana Pawła II 20a 
58-506 Jelenia Góra 

 
tel. (0 75) 64 22 022, 0 501 555 355 

www.AkademiaHappyKids.pl 

sekretariat@AkademiaHappyKids.pl 

 

□  I     27.06. - 01.07.  TRAVELLER - PODRÓŻNIK    

□  II    04 - 08.07.   STANY ZJEDNOCZONE 

□  III   11 - 15.07.   KANADA 

□  IV    18 - 22.07.   ANGLIA 

□  V     25 - 29.07.   SZKOCJA 

□  VI    01.- 05.08.   IRLANDIA 

□  VII   08 - 12.08.   AUSTRALIA 

□  VIII  16- 19.08. bez 15.08. 320 zł WALIA 

□  IX    22 – 26.08.   TRAVELLER - PODRÓŻNIK 

proszę zaznaczyć wybrany termin półkolonii 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………… data urodzenia …………………………… 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefony kontaktowe (aktywne)………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko ma alergię, uczulenia? (na co?) ………………………………………………………………………………………………………… 

Ważne uwagi o dziecku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena półkolonii:  400 zł/tydzień    ( z wyżywieniem: I śniadanie + II śniadanie + obiad) 

Wpłacono bezzwrotny zadatek w wysokości ………………… (minimum 100 zł) słownie …………………………………………………………………………. 

Pozostało do zapłaty …………………… słownie …………………………………………………………………………………………………………… 

Wpłacono pozostałą część w kwocie …………………… słownie …………………………………………………………………… data wpłaty…………………………. 

Bezpieczeństwo dziecka 
1. Rodzic ma obowiązek poinformować Organizatora imprezy o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
dziecka i innych dzieci. W szczególności Rodzic ma obowiązek poinformowania Organizatora imprezy na piśmie o wszelkich 
problemach zdrowotnych dziecka. 
2. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza pomoc. Organizator imprezy niezwłocznie 
poinformuje o wypadku lub wszelkich problemach zdrowotnych dziecka Rodziców lub Opiekunów na numer telefonu wskazany       
w karcie zgłoszeniowej jako kontaktowy. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu     
z Rodzicami lub Opiekunami z przyczyn leżących po stronie Rodziców lub Opiekunów. 
3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz 
ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców lub Opiekunów, które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu 
zdrowia i życia dziecka lub stanu zdrowia i życia innych dzieci podczas pobytu na zabawie. Zatajenie przez Rodzica powyższych 
informacji wyłącza winę Organizatora imprezy w nadzorze nad dzieckiem. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Happy Kids w celach marketingowych, w 

związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 Wyrażam zgodę na używanie przez Akademię Happy Kids telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu 
bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.  

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Akademię Happy Kids za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas 
realizacji zajęć na półkolonii na stronie internetowej Akademii Happy Kids Sp. z o.o. w celach promocyjnych. 
 

Jelenia Góra, dnia ……………………………………..       ……………………………………………………………… 

         czytelny podpis prawnego opiekuna 

http://www.akademiahappykids.pl/

