Obozy SED organizowane
są zgodnie z wymaganiami MEN.
10. Pesel dziecka ...............................................................................................
11. Data wysłania przedpłaty .................................................................
Wyrażam zgodę na wykorzystanie w celach informacyjnych danych osobowych
mojego dziecka przez Fundację Społeczności Ewangelizacji Dzieci.

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

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

podpis uczestnika

podpis rodziców (opiekunów)

II. INFORMACJE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Rezerwacji miejsca dokonuje się poprzez
wpłacenie kwoty w wysokości

300 zł

Czystość włosów ...............................................................................................

na konto Fundacji i odesłanie wypełnionej
w całości karty zgłoszeniowej dziecka
do 30 kwietnia 2010 roku.
(Reszta płatna do 30 czerwca 2010).
Numer konta:

Szczepienia ............................................................................................................

07 1050 1315 1000 0090 6034 1188

Wzrost dziecka ........................................ waga ............................................
Czystość skóry ....................................................................................................

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

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

miejscowość, data

podpis pielęgniarki

UWAGA!!!

w tytule wpłaty proszę podać:

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE - OBÓZ
III. OPINIA LEKARZA

(imię i nazwisko uczestnika)

ra o

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

J

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

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

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

miejscowość, data

podpis lekarz

*właściwe podkreślić

Społeczność Ewangelizacji Dzieci
ul. Dworcowa 18
43-211 Piasek
tel: (32) 210 52 15
e-mail: biuro@cefpolska.pl
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SPOŁECZNOŚĆ
EWANGELIZACJI DZIECI

Zapraszamy Cię
nad brzegiem

na wspaniałą przygodę

falującego

Bałtyku! Poza niesamowitymi
widokami, nie zabraknie z pewnością
ciekawych historii biblijnych, sportu, gier
mamy nadzieję, że

Ciebie!
Na obozie:

nie zabraknie również

O

wieś rybacka położona na wybrzeżu Morza
Bałtyckiego. Bliskość morza, czyste powietrze
i mnóstwo atrakcji w okolicy sprawiają, że jest
to naprawdę ciekawe miejsce na wakacje!
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i zabaw, wspólnych wieczorów i śpiewu –

–

fale biblijnych historii

fal

„na fali”

!

1. Nazwisko i imię ...................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ............................................................................
3. Imiona rodziców/opiekunów .................................................................
.................................................................................................................................................

4. Adres z kodem ....................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. Telefon, e-mail .....................................................................................................
................................................................................................................................................

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

i nie tylko

7. Przebyte choroby: żółtaczka zakaźna, dur brzuszny, padaczka*,

– sport (piłka nożna, siatkówka, koszykówka…)

inne .....................................................................................................................................

– ognisko
–

I. INFORMACJE RODZICÓW DOTYCZĄCE DZIECKA

inne .....................................................................................................................................

– warsztaty tematyczne
– wycieczki

Społeczność Ewangelizacji Dzieci

6. Dolegliwości i objawy występujące u dziecka: omdlenia, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, lęki nocne, moczenie nocne*,

– zakwaterowanie w wygodnym, przestrzennym
ośrodku całkiem niedaleko

ZGŁOSZENIE NA OBÓZ

Jarosławiec – malownicza

falujące gry, zabawy i konkursy

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

8. Czy dziecko jest na coś uczulone?

– wspólne, wyjątkowe wieczory

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

9. Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka.

Koszt obozu:

870zł

Zobacz też:

www.nafali2010.blogspot.com

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

Czy w ostatnim roku dziecko brało surowicę p/tężcowi?
.............................................................................................................................................

