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Program MŁODY ŁUCZNIK 2012/2013
- przeznaczony dla MŁODZIKÓW i DZIECI z roczników 1999, 1998, 1997 oraz dodatkowo 2000
i 2001, autorski program treningowy
z przygotowaniem do wyczynowego strzelania w sekcji sportowej
- zajęcia w tygodniu na sali i w terenie (grafik może zostać dostosowany po ustaleniach
z administratorem obiektów sportowych), czas trwania 90 minut
- zajęcia w zimie: SP nr 65, ul. Mścisławska 1, Warszawa – godziny treningów do ustalenia
- instruktorzy prowadzący: Mariusz Wróblewski, nr licencji PZ Łucz – 95, Maja Rejmer – nr 87
- liczebność grupy na zajęciach: max. 15 osób
- organizator: Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”, ul. Mickiewicza 34/36/61, Warszawa
- ubezpieczenie zajęć: polisy OC stowarzyszenia oraz OC instruktorów. Bardzo zalecamy
wykupienie NNW dla dziecka we własnym zakresie (np. ubezpieczenie szkolne).
- zapisy i rekrutacja: przez formularz zgłoszeniowy. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZGŁOSZENIA INTERNETOWE PRZYJMOWANE SĄ ZA POMOCĄ FORMULARZA
www.marymont.signaart.com.pl/mlodylucznik.htm

- warunki uczestnictwa:
o Zakwalifikowanie do grupy podczas naboru – decyduje kolejność zgłoszeń!
Pierwszeństwo w rekrutacji mają zawodnicy Stowarzyszenia, którzy uczestniczyli
w zajęciach w latach wcześniejszych! Zajęcia rekrutacyjne są prowadzone we
wrześniu 2012 i w lutym 2013 roku.
o Pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach
o Dokonanie zakupu niezbędnego wyposażenia: strzał, ochraniaczy, kołczanu
(około 150-200 zł), sprzęt kupiony i dobrany tylko na polecenie instruktora u dystrybutora
profesjonalnego sprzętu – prosimy nie kupować łuków, strzał w marketach sportowych i
na allegro (!)
o Dokonanie opłaty miesięcznej w wysokości 50 zł do 15. dnia każdego miesiąca na
wskazany rachunek bankowy organizatora. Prosimy o terminowe regulowanie wpłat i
zgłaszanie ewentualnych nieobecności. Na zajęciach będzie prowadzona lista. Istnieje
możliwość uzyskania rachunku za zajęcia.
o Aktywny udział w zajęciach – prosimy nie przyprowadzać zawodników raz na dwa
miesiące – takie treningi utrudniają nam pracę i mijają się z celem zajęć.

Załączniki do programu MŁODY ŁUCZNIK 2012/2013
OŚWIADCZENIE RODZICA

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………… wyrażam zgodę na
uczestnictwo mojego syna / córki

…………………………………………………………………………………

w „Zajęciach sportowo-integracyjnych z łucznictwa „Młody Łucznik 2012/2013” organizowanych
przez

Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” ul. Adama Mickiewicza 34/36 m.61, 01-616 Warszawa
Niniejszym zobowiązuję się do wpłaty 50 zł za jeden miesiąc kalendarzowy do 15. dnia każdego
miesiąca uczestnictwa w zajęciach na konto Stowarzyszenia.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości informację o możliwym wyeksploatowaniu posiadanego
przez dziecko sprzętu. Zobowiązuję się do czytelnego oznaczenia imieniem i nazwiskiem akcesoriów oraz
dostarczenia i odbioru sprzętu przed i po zajęciach. Za sprzęt pozostawiony w magazynie odpowiadają
zawodnicy.
Przyjmuję do wiadomości, że jestem zobowiązany ubezpieczyć dziecko od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i nie będę rościł z tego tytułu ewentualnych odszkodowań
od organizatora zajęć.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”
z siedzibą ul. A. Mickiewicza 34/36/61; 01-616 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do celów prowadzenia rozliczeń
oraz realizacji zajęć.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie adresu e-mail jest wiążące w kwestii dostarczania
aktualnych informacji o zajęciach a wysłanie listu pocztą elektroniczną będzie rozumiane jako
dostarczenie korespondencji.

………………………………………………..
data, czytelny podpis rodzica
tel. do mamy …………………………………………. tel. do taty …………………………………………….

kontaktowy adres email …………………………………………………………………………………………

Więcej informacji udzielamy pod adresem e-mailowym:

marymont-archery@wp.pl
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