________________________________

____________________________

Imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

miejscowość i data

_______________________________________
e-mail rodzica/ opiekuna prawnego
_______________________________________
telefon rodzica/ opiekuna prawnego

DEKLARACJA – KARTA ZGŁOSZENIA TANCERZA NIECHORZE’ 2021
Ja niżej podpisana/y rodzic/opiekun prawny zgłaszam udział mojej córki / mojego syna
_______________________

____________________

______________________

Imię, nazwisko dziecka

grupa taneczna

wzrost, rozmiar t-shirt

w organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy DUET (Akademia Tańca RELIESE) Letnim Zgrupowaniu
Sportowo Tanecznym pod patronatem Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, które odbędzie się
w dniach 19– 30.08.2021 w Niechorzu. Znany mi jest koszt uczestnictwa, który wynosi:

wybrany
KOD opłaty
wpisz
pod tabelką

KOD
D-1

KOD
D-2

KOD
D-3

KOD
D-4
KOD
D-4
KOD
D-6

KTO

bez transportu,
dojazd własny*

UKS /ATR oraz
uczestnicy lato`2020
CENA
lub zima`2021 w Ossie
PROMOCYJNA
bez różnicy z jakiego klubu
przy zaliczce 700 zł wpłaconej
2690 zł
do dnia 15.03.2021
UKS /ATR oraz
uczestnicy lato`2020
lub zima`2021 w Ossie
2790 zł
bez różnicy z jakiego klubu
cena podstawowa
przy zaliczce 700 zł wpłaconej
do dnia 30.04.2021
UKS /ATR oraz
uczestnicy lato`2020
lub zima`2021 w Ossie
bez różnicy z jakiego klubu
2890 zł
przy zaliczce 700 zł wpłaconej
od dnia 01.05.2021
nowi tancerze – goście z innych
klubów przy zaliczce 700 zł
2890 zł
wpłaconej do dnia 15.03.2021
nowi tancerze – goście z innych
klubów przy zaliczce 700 zł
2990 zł
wpłaconej do dnia 30.04.2021
nowi tancerze – goście z innych
klubów przy zaliczce 700 zł
3090 zł
wpłaconej od dnia 01.05.2021

DOPŁATA
DO PAKIETU
DIAMOND **
opłaconego
w sierpniu`2020

DOPŁATA
DO PAKIETU
DIAMOND **
- NOWI ZGŁOSZENI

0 zł

0 zł
dopłata do ceny
obozu
w wysokości
850 zł
0 zł

-

-

-

*istnieje możliwość organizacji transportu zorganizowanego w cenie ok. 200 zł CHCĘ_____ NIE CHCĘ_____
KOD OPŁATY ZGODNIE Z POWYŻSZYM ZESTAWIENIEM: _________ DOPŁATA DO DIAMOND ____________

** PAKIET DIAMOND - w pakiecie DIAMOND zapewniamy:
- dedykowanego grupie DIAMOND fizjoterapeutę
- 3 masaże indywidualne podczas trwania zgrupowania
- 2 konsultacje z dietetykiem sportowym (1 grupowa, 1 indywidualna)
- dedykowaną lekcję - choreografię z wybranym (w formie głosowania podczas zgrupowania) choreografem
- pakiet dedykowanych upominków obozowych
- 2 spotkania z psychologiem sportowym
- jeszcze jedna niespodzianka.
ZOBOWIĄZANIA:
- Pozostałą kwotę uiszczę przelewem w całości lub
w ustalonych 3 ratach (do dnia 30.04 – 700 zł, do dnia 30.06 – 700 zł, do dnia 30.07 – pozostałą kwotę).
- Zobowiązuję się do wpłacenia całej kwoty zgrupowania w terminie do dnia 30.07.2021 r.
- Przyjmuję również do wiadomości, że rezygnacja z udziału w Letnim Zgrupowaniu Sportowo Tanecznym nie
jest podstawą do zwrotu wpłaconej wcześniej zaliczki i nie zostanie mi zwrócona (nie dotyczy wypadków
losowych i zdrowotnych).
- Zobowiązuję się również do złożenia w pełni wypełnionej Karty Uczestnika oraz wszelkich innych wymaganych
dokumentów w terminie do końca roku szkolnego.

_______________________________
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dane do wystawienia rachunku za udział w Letnim Zgrupowaniu Sportowo Tanecznym:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

KONTO:
UKS DUET, 05-400 Otwock, ul. Moniuszki 5
MBank: 46 1140 2004 0000 3102 7915 0548 (wpisz: imię i nazwisko, klub oraz która rata)

