
 

Początek wakacji, to doskonała okazja do poznania nas bliżej, spróbowania swoich sił w tej pięknej dyscyplinie sportu 

i zostanie z nami na dłużej. Zapraszamy na cudowny gimnastyczny początek wakacji! Mamy jeszcze kilka wolnych 

miejsc na nasze wakacyjne  

treningi we Wrocławiu i w Łodzi. Trwają zapisy na nasze stacjonarne letnie zajęcia pn-pt godz. 9.00-16.30: 

➡️Wrocław 27 czerwca - 1 lipca br. SP 84, ul. Górnickiego 20, wejście od ul. Ukrytej. 

➡️Łódź 4-8 lipca br. Zatoka Sportu, al. Politechniki 10. 

W programie: 

- rozciągane i wzmacnianie,  

- elementy akrobatyki, 

- praca z przyborami (piłka, obręcz, wstążka), 

- nauka choreografii układu T-A i z przyborem,  

- codziennie relaks na basenie, 

- drugie śniadanko i obiad, 

- pokazy końcowe z upominkami, 

- ciężka praca, duuużo satysfakcji i piękne wspomnienia! 

Zgłoszenia SMSem: +48 604 965 004 w treści: imię i nazwisko Summer Camp Wrocław/Łódź. 

Koszt: 700zł 

Więcej informacji o nas?      LA-PASSIONE.PL         kontakt@la-passione.pl       +48 604 965 004 

ZAPRASZAMY! Dołącz do NAS! 

mailto:kontakt@la-passione.pl


KARTA UCZESTNIKA letnich zajęć  

rekreacyjnej gimnastyki artystycznej 

Summer Camp Wrocław/Łódź 2022 

 

INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ 

1. LA PASSIONE Anita Fabicka, 51-180 Wrocław, ul. Tymiankowa 7C/1,  
NIP 727-241-55-00, REGON 100132840. 

2. Rodzaj zajęć: rekreacyjna gimnastyka artystyczna. 
3. Adres ośrodka:  

                         Wrocław, SP 84, ul. Górnickiego 20, wejście od ulicy Ukrytej 
                         Łódź, Zatoka Sportu, al. Politechniki 10 

4. Termin (pn-pt):  
                         Wrocław: 27.06-01.07.2022 
                         Łódź: 4-8.07.2022 

5. Koszt, forma i termin płatności: 700 zł/os. przelewem na konto do 26 lipca 2022: 
 Alior Bank 04 2490 0005 0000 4500 5764 3623, z dopiskiem: Opłata za prywatne nauczanie gimnastyki 

artystycznej Summer Camp Wrocław/Łódź 2022 + imię i nazwisko Dziecka. 

 

 

WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O PRZYJĘCIE DZIECKA  

NA LETNIE ZAJĘCIA Z LA PASSIONE Summer Camp 2022 

 

1. Imię i nazwisko dziecka................................................................................................................................... 
 

2. Adres zamieszkania ........................................................................................................................................ 
 

3. Data urodzenia ............................................................................................................................................... 
 

4. Telefon kontaktowy ....................................................................................................................................... 
 

5. Numer PESEL dziecka ..................................................................................................................................... 
 

6. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka na zajęciach: 
 

......................................................................................................................................................................... 

7. Dane do faktury:  
Imię i nazwisko rodzica:……………………………………………………………….................................................................. 
 

Adres zamieszkania: kod poczt. i miasto………………………………………………………………………………………………..…… 

 

ul..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

nr PESEL Rodzica……………………………………………….…seria i nr DO…………………………………………….………………………. 

  



INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU 

1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................................................. 

2. Przebyte choroby (podać, w którym roku życia) : Odra ............., ospa ............., różyczka ............ 

świnka…........, szkarlatyna .............., żółtaczka zakaźna.............., astma.............., padaczka ............ 

choroby nerek, jakie ............................................................................................................................................... 

inne choroby ........................................................................................................................................................... 

3. U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie *: 

Drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy, lęki nocne, trudności  

w zasypianiu, tiki, moczenia nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienia z nosa, przewlekły kaszel, (lub katar, anginy), 

duszność, bóle stawów, szybkie męczenie się, niedosłuch, jąkanie, inne, 

........................................................................................................................................................................ 

4. Dziecko jest *: nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne informacje  

o usposobieniu i zachowaniu dziecka…………………………………………………………………………… 

5. Dziecko jest uczulone * : tak, nie, jeśli tak podać na co: 

............................................................................................................................................................................... 

6. Dziecko nosi* : okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, inne aparaty: 

................................................................................................................................................................................ 

7. Jazdę samochodem znosi * : dobrze, źle         * (właściwe podkreślić) 

8. Inne uwagi o zdrowiu dziecka, w tym dieta ............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁAM/-EM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU MU 

WŁAŚĆIWEJ OPIEKI W CZASIE UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH. 

................................................................................................. 

(Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W LETNICH ZAJĘCIACH z LA PASSIONE: 

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez instruktora/opiekuna, 
stosować się do Regulaminu zajęć (Regulamin dostępny na www.la-passione.pl) oraz stosować się do poleceń 
instruktora/opiekuna. 

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (strój sportowy, obuwie, kostium kąpielowy, ręcznik, klapki, 
przybory do czesania, przybory: skakanka, piłka, guma, piłeczka, poduszka, klubowa: torba, bluza, szorty i body). 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, tablety, aparaty 
fotograficzne itp.) i inne rzeczy wartościowe uczestników, z których będą korzystać uczestnicy. 

4. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas zajęć. 
5. Rodzic/opiekun oświadcza, że nie występują przeciwskazania zdrowotne do udziału dziecka w zajęciach gimnastycznych 

i zobowiązuje się do odebrania dziecka w przypadku wystąpienia u niego wyraźnych objawów chorobowych. 
6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań video podczas zajęć oraz na ich bezterminowe, 

nieodpłatne publikowanie na stronie LA PASSIONE w celu dokumentowania i promowania zajęć rekreacyjnej gimnastyki 
artystycznej. 

7. Rodzic/opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LA PASSIONE Anita 
Fabicka z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tymiankowej 7C/1, jako administratora (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926) i że zapoznał się z dokumentem dot. RODO dostępnym na 
naszej stronie www.la-passione.pl w zakładce Pliki do pobrania. 

………………................................................................

(Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 


