WARSZTATY ARTYSTYCZNE W STRUŻYNACH
03-14.07.2017 / 17-30.07.2017*
Adres: Strużyny 3,66-350 Bledzew

Tel 663781530

Formularz Zgłoszeniowy
Zgłaszam uczestnictwo w warsztatach artystycznych w Strużynach

Imię……………………

Nazwisko:…………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………
Data urodzenia ………………………….. Pesel:…………………………………………
Telefon e-mail / kontaktowy uczestnika: ………………………………..
Dla osób niepełnoletnich
Telefon/e-mail kontaktowy rodziców/opiekunów:…………………………………
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w warsztatach artystycznych w Strużynach
Data…………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że warunki pobytu oraz uczestnictwa w warsztatach są mi znane i wyrażam na nie
zgodę, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
organizatora na użytek programu PajdArt -sztuka w akcji, którego częścią są warsztaty w Strużynach
podpis uczestnika, lub rodzica/ opiekuna

Informacja o stanie zdrowia uczestnika

Dodatkowe informacje

Podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………

data

Wpłaty na konto: Bank BGŻ PARIBAS nr 21 2030 0045 1110 0000 0274 6670 z dopiskiem: „za
warsztaty artystyczne w Strużynach oraz termin

__________________________________________________________________________________
www.kultura-czynna.art.pl
Towarzystwo Kultury Czynnej
ul. Dembowskiego 92/1
51-669 Wrocław
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Adres: Strużyny 3, 66-350 Bledzew, Tel. 663 781 530
WARUNKI
Dom o powierzchni ok. 200 m. kw. Ogrzewanie CO, ciepła i zimna woda, kuchnia
z pełnym wyposażeniem dostępna dla uczestników. Toalety (2 oczka) i natryski (3
kabiny). Najbliższy sklep : 4 km (Goruńsko),słabo zaopatrzony, najbliższy PKS 1,5
km (Sokola Dąbrowa, podczas wakacji nie kursują autobusy), jezioro z kąpieliskiem
strzeżonym 4,5 km (Chycina), kąpielisko niestrzeżone 3,5 km (jez. Cisie) Pokoje
wieloosobowe. Materace kładzione bezpośrednio na podłodze, pościel. Wymagane
śpiwory. W pokojach nie ma telewizji i radioodbiorników. Naturalną muzykę
zapewniają ptaki za oknami, żaby w pobliskim stawie oraz świerszcze i niech tak
zostanie. We własnym zakresie dbamy o porządek systemem dyżurów.
Należy zabrać koniecznie: obuwie domowe, śpiwór, podstawowe lekarstwa
na przeziębienie, ból gardła itp., strój do ćwiczeń (warsztat teatralny, taneczny), coś
przeciw komarom i kleszczom, klapki.
Podróż z Wrocławia (PKS) – koszt ok. 100PLN w obie strony
Podróż z Wrocławia – PKS relacji Kudowa-Gorzów Wlkp - odjazd 11.15 (potwierdzimy przed
wyjazdem) - autobus przelotowy dlatego zbiórka przed wejściem głównym dworca PKS - od
10.35 do 10.45 potem przejście na stanowisko odjazdu.

Prosimy o wpłaty na konto: Bank BGŻ PARIBAS
21 2030 0045 1110 0000 0274 6670 z dopiskiem: „za warsztaty artystyczne w
Strużynach oraz termin” lub po uzgodnieniu na miejscu.

*Niepotrzebne skreślić
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