KARTA KWALIFIKACYJNA niepełnoletniego UCZESTNIKA REJSU lub SZKOLENIA
Przed wypełnieniem i wysłaniem KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA REJSU lub SZKOLENIA
RODZIC lub PRAWNY OPIEKUN zobowiązany jest zapoznać się ze szczegółami oferty rejsu na stronie
www.MORSKIErejsy.pl , które są integralną częścią umowy i „UMOWĄ ORAZ WARUNKAMI UCZESTNICTWA W
REJSIE MORSKIM”.

I. INFORMACJA O ORGANIZATORZE REJSU lub SZKOLENIA
Organizatorem jest firma MARINGO Miłosz Gibałka 51-116 Wrocław ul. Zaułek Rogoziński 8a
NIP : 886-259-83-01 Nr Zezw. Turyst. 341/18/2007
FORMA IMPREZY(rodzaj)..........................................................................................................................................
MIEJSCE rozpoczęcia...............................................................zakończenia................................................................
CZAS TRWANIA od..................................................................do ............................................................................

II. WNIOSEK RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA REJS LUB SZKOLENIE
IMIĘ NAZWISKO rodzica (prawnego opiekuna)............................................................................................................
Dokument tożsamości..............................................................................................................................................
Adres zameldowania.......................................................................................................................................
e-mail:............................................................................... telefony........................................................................
Adres rodziców (prawnych opiekunów) w czasie pobytu dziecka podczas REJSU lub SZKOLENIA:
.............................................................................................................................................................................
e-mail:............................................................................... telefony........................................................................
IMIĘ NAZWISKO dziecka..........................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................................................................................
Numer PESEL dziecka...............................................................................................................................................
e-mail:............................................................................... telefony........................................................................
Nazwa i adres szkoły................................................................................... nr legitymacji szkolnej ............................

III. INFORMACJA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np.,na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat
ortodontyczny lub okulary)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

IV. OŚWIADCZENIE i ZGODA RODZICÓW lub PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UPRAWIANIE ŻEGLARSTWA
OŚWIADCZAM, że mój SYN / CÓRKA / POTRAFI PŁYWAĆ/ NIE POTRAFI PŁYWAĆ *
OŚWIADCZAM, że wyrażam zgodę na udział w imprezie turystycznej lub przystąpienie do egzaminu na patent
ŻEGLARZA / STERNIKA JACHTOWEGO* przez moje dziecko i uprawianie żeglarstwa w zakresie zdobytych lub
posiadanych uprawnień aż do osiągnięcia pełnoletniości, przyjmując jednocześnie na siebie całą odpowiedzialność prawną z
tego wynikającą.
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas REJSU lub SZKOLENIA.
Stwierdzam, że jestem pełnoprawnym opiekunem i podałem(am) prawdę, oraz wszystkie znane mi informacje
o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu podczas REJSU lub SZKOLENIA
.............................................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (podpis rodzica lub opiekuna)

V. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA PODCZAS REJSU lub SZKOLENIA
Dziecko przebywało na(miejsce, rodzaj imprezy).........................................................................................................
od dnia .......................................................................... do dnia ...........................................................................

VI. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE REJSU lub SZKOLENIA
(dane o zachowaniach, urazach, leczeniu itp.)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis kapitana jachtu lub instruktora szkolenia)
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ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (wypełnia lekarz)

.................................................................
(pieczęć przychodni lub praktyki prywatnej)
Stwierdza się, że (nazwisko i imię).............................................................................................................................
urodzony (dzień, miesiąc i rok urodzenia)...................................................................................................................
BRAK JEST PRZECIWWSKAZAŃ DO UPRAWIANIA ŻEGLARSTWA.
Ewentualne uwagi lekarza.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (pieczęć i podpis lekarza)
INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH
(lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień).
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec..............................., błonica ................................., dur ................................
inne ......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)
REJSY MORSKIE * IMPREZY DLA FIRM * CZARTERY * SZKOLENIA
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Niekomercyjne wyprawy morskie na całym Świecie
Rejsy morskie szkoleniowe i stażowe na wodach pływowych
Rejsy na żaglowcach. Statki i barki wycieczkowe
Rejsy morskie z NURKOWANIEM
Turystyczne rejsy morskie ze sternikiem
SKIPPER do wynajęcia
Żeglarskie obozy szkoleniowe i rekreacyjne na Mazurach
Kursy MOTOROWODNE * ISSA * VODITIEL BRODICE
Imprezy integracyjne dla firm NIE TYLKO NA WODZIE
Transport jachtów i przeprowadzanie
Charter jachtów - mazury i reszta świata
BUS 9 osobowy, klimatyzowany do wynajęcia.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Regaty dla firm, Imprezy TEAM - building
Rejsy nagrodowe, lojalnościowe, motywacyjne.
Eventy żeglarskie na Mazurach
Rejsy na żaglowcach. Statki i barki wycieczkowe
Luksusowe jachty
Programy dla dzieci, Imprezy VIP
Imprezy artystyczne i rozrywkowe
Spotkania biznesowe, Szkolenia i konferencje
Imprezy zimowe w górach
Catering- Bankiet i biesiady
Hostessy
Hotele i konferencje
Gadżety reklamowe

Seba Szablowski gsm : +48 602 675 692
klub@morskierejsy.pl
biuro@maringo.pl
GG:3049308
SKYPE:sebastiannafali
www.MORSKIErejsy.pl
www.MARINGO.pl

Miłosz Gibałka gsm : +48 790 030 176
klub@morskierejsy.pl
biuro@maringo.pl
GG:3510085
SKYPE:miloszg2202
www.MARINGO.pl
www.MORSKIErejsy.pl

Zaswiadczenie składa się z 2 stron
*niepotrzebne skreślić
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