
UMOWA UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIE  
 
 
Zgłaszam udziału mojego dziecka w SUP-er Półkoloniach organizowanych przez Sup Bass Polska Małgorzata Majda NIP 

568-118-51-37 z siedzibą w Komornikach przy ul. Polnej 88A/8 przy współpracy z klub sportowy SUP Pyrki KRS 000882829 

NIP: 777-337-02-57 z siedzibą w Komornikach przy ul. Polnej 88A/8, organizowanych w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. 

Chojnickiej 57 w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim. 
 
Dane Rodziców / Opiekunów dokonujących zgłoszenia: 
 
Imię i nazwisko matki…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Telefon i adres e-mail.………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko ojca…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Telefon i adres e-mail.…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dane Uczestnika objętego umową: 
 
Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pesel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Termin Wypoczynku* 
 
 SUP-er Półkolonie: I turnus 27 czerwca - 1 lipca 2022 (7-11 lat);  II turnus 4-8 lipca 2022 (12-16 lat); III turnus 11-15 

lipca 2022 (7-11 lat); IV turnus 18-22 lipca 2022 (12-16 lat); V turnus 25-29 lipca 2022 (7-16 lat); VI turnus 1-5 

sierpnia 2022 (7-16 lat); VII turnus 8-12 sierpnia 2022 (7-16 lat). 

 
Koszt uczestnictwa:* (rabaty nie sumują się) 
 
950 zł -  jedno dziecko 
890 zł -  cena za jedno dziecko w przypadku rodzeństwa 
870 zł  -  uczestnik SUPer Półkolonii, SUPer kursu z poprzednich lat, uczeń Szkoły SP. 28 w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 57 
850 zł – uczestnik kolejnego turnusu 
800 zł - członek klubu SUP Pyrki 

 
Czy dziecko jest na specjalnej diecie żywieniowej? * (proszę wpisać wszystkie produkty / grupy produktów uczulające 

i/lub wykluczone z żywienia dziecka ) 
 
Tak: ………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 
Nie 
 
Czy dziecko umie pływać wpław? * (jeżeli potrafi, proszę określić poziom umiejętności dziecka w skali 1-5 ) 
 
Tak: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nie 
 
Wypożyczam piankę neoprenową od Organizatora* / dodatkowy koszt 50 zł (jeżeli tak, proszę zaznaczyć i wpisać 

rozmiar, wzrost i wagę dziecka) 
 
Tak ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Nie, dziecko będzie korzystać z własnej 

 
 
 
Data i podpis Organizatora 

 
 
 
Data i podpis Rodziców / Opiekunów 

 
…………………………………… ……… 

 
………………………………………… 

 
*zakreśl właściwe 

 
………………………………………….. 


