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ZAJĘCIA Z GOKISEM – DEKLARACJA 2017/2018 

 

Deklaruję udział mojego dziecka……………………………………………………………………………….    ucz. klasy………………… 

w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez GOKiS w Szkole ……………………………………………………………….. 

prosimy o zaznaczenie krzyżykiem wybranych opcji        X      

 

ZAJĘCIA SPORTOWE 

a) aerobik dla dziewczynek (1x w tyg.,60 min, 15zł/mies.) 

b) akademia piłkarska  (1x w tyg., 60min, 15zł/mies.) 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE   

a) warsztaty manualne (1x m-c, 90 min. koszt  26 zł)  

b)    robotyka  (1 x m-c, 90 min. koszt 32 zł)  

c) zajęcia ceramiczne ( 1 x m-c  90 min., koszt  18 zł za zajęcia)  

UWAGA! 

 Dzieci będą wpuszczane na zajęcia jedynie zgodnie z wpisem rodzica na deklaracji. 

 Dzieci będą wpuszczane na zajęcia jedynie PO WCZEŚNIEJSZEJ WPŁACIE rodzica lub opiekuna. Istnieje 

możliwość dokonania płatności w biurze GOKiS w godzinach urzędowania lub przelewem na konto 

bankowe GOKiS ,  

               Nr 57 8591 0007 0040 0004 5069 0002 - KBS Oddział  Wielka Wieś  

 Wpłata musi znaleźć się na koncie w dniu poprzedzającym zajęcia. 

 Wpłata bez deklaracji  nie zobowiązuje Instruktora do wpuszczenia ucznia na zajęcia 

 Wszelkie zmiany tzn. wpis, rezygnacja z zajęć lub zamiana zajęć MUSZĄ być zgłoszone w biurze GOKiS  

osobiście lub mailowo. 

 W razie nieobecności dziecka nie ma możliwości zwrotu ani przenoszenia płatności na inny termin lub 

rodzaj zajęć. 

 Podpisana deklaracja jest jednocześnie akceptacją wytycznych zawartych w regulaminie. 

 GOKiS zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć niezależnych od organizatora. 

 PEŁNY REGULAMIN JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTRENETOWEJ GOKIS , W BIURZE GOKIS 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka zawartych  

w niniejszej deklaracji dla celów GOKiS, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) 

 

Oświadczam, że moje dziecko:  

            posiada ubezpieczenie NNW w firmie…………………………………………………………….. 

nie posiada ubezpieczenia NNW i biorę za nie pełną odpowiedzialność z ww tytułu  
 

 

……………………………………                    …………………………………………………          ..………………………………………………….. 
       Miejscowość, data                                    Podpis Rodzica   

 ………………………………………………………..  
telefon i email 

Kontakt: 12 419-19-21, gokis@wielka-wies.pl, www.gokis.wielka-wies.pl 

mailto:gokis@wielka-wies.pl
http://www.gokis.wielka-wies.pl/

