
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w WARSZTATACH QIGONG LECĄCY
ŻURAW

w NAGÓRZYCACH
Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ”Nagórzyce”, 

 od 12.04.2018 r. do 15.04.2018 r. 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e:mail

Wiek

Kontakt w przypadku 
zdarzenia losowego 

Posiłki * mięsne wegetariańskie wegańskie

Stopień zaawansowania* początkujący Średnio zaawansowany zaawansowany 

* zaznaczyć właściwe pole
1. Oświadczam,  że  stan  mojego  zdrowia  pozwala  mi  uczestniczyć  w  obozie

organizowanym przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw.

2. Przyjmuję do wiadomości, że uczestnicy zajęć ubezpieczają się we własnym zakresie.

3. Wyrażam  zgodę  wykorzystanie  mojego  wizerunku  na  potrzeby  propagowania
działalności Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw.

4. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym
zgłoszeniu  przez  Stowarzyszenie  Promocji  Zdrowia  QIGONG  Lecący  Żuraw
na  potrzeby  działalności,  z  zachowaniem  przepisów  ustawy  z  dnia  29.08.1997  r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz.883 wraz z późniejszymi  zmianami).

5. Warunkiem  wpisania  na  listę  uczestników  jest  wypełnienie  niniejszego  formularza
zgłoszeniowego oraz dokonanie:

5.1. ZAPISY:  Według  kolejności  zgłoszeń  i  wpłat  do  dnia  31.03.2018.  Zaliczkę  w
wysokości 100zł wpłacają indywidualnie uczestnicy obozu umieszczejąc w tytule
przelewu hasło: QIGONG + Imię i  Nazwisko + rodzaj  diety.  Zaliczki  są wpłacane
bezpośrednio na konto Ośrodka w Nagórzycach. Nr konta: 15 1020 3916 0000 0702
0073 8278

5.2. KOSZT  UDZIAŁU  W  ZAJĘCIACH:  członkowie  Stowarzyszenia  z  opłaconymi
składkami  członkowskimi  (w  tym  za  2018r)  zwolnieni  są  z  opłaty  za  zajęcia.
Pozostali uczestnicy warsztatów - opłata 50zł. Płatne na konto Stowarzyszenia: w
tytule  przelewu prosimy podać imię i  nazwisko + "darowizna na  cele  statutowe
Nagórzyce". 

Nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 4100 4970

6. W  przypadku  rezygnacji  po  31  marca  2018  r.  zaliczka  oraz  opłata  za  udział
w zajęciach nie ulega zwrotowi.

7.    Zgłoszenie  należy  przesłać:  adres  e:mail:  Renata  Makos,  530  880  884,
renatamakos@gmail.com, Sebastian Kondracki, 793 053 345, as.kondracki@gmail.com

8.   Zachęcamy do wypełnienia ankiety dla nowych ćwiczących QIGONG Lecący Żuraw!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2L4LvjVaKjRJ-9W3P-
Ahbwj6COl9cwS47qqJuvnaTaKIBmA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2L4LvjVaKjRJ-9W3P-Ahbwj6COl9cwS47qqJuvnaTaKIBmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2L4LvjVaKjRJ-9W3P-Ahbwj6COl9cwS47qqJuvnaTaKIBmA/viewform?usp=sf_link
mailto:as.kondracki@gmail.com


Data, podpis   …............................................................................ 


