KOLONIA ZUCHOWA 2015

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam na kolonię Zucha:
Imię: .................................... Nazwisko: ........................................... Gromada: ...…………………
Data urodzenia: ........ / ........ / ..........................

Wiek na kolonii ........(lat) ..........(miesięcy)

Adres: ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Numery Telefonów: ........................................................ / ..................................................................
Numer Telefonu Rodziców podczas Kolonii: ....................................................................................
Email Rodziców: ..................................................................................................................................

Jednocześnie przesyłam £ ....................... ( Cała Opłata )

Rozmiar koszuli (t-shirt)

28” 30/32 (7-8 lat)

(prosze wyrażnie zaznaczyć)

30” 33/34 (9-11 lat)
32” 35/36 (12-13 lat)

Ilość zdobytych GWIAZDEK zuchowych:

0

1

2

3

0

1

2

3

(prosze wyrażnie zaznaczyć)

Ilość zdobytych SPECJALNYCH ODZNAK zuchowych:
(prosze wyrażnie zaznaczyć)

Mając pełne zaufanie do kierownictwa kolonii pozwalam mojemu synowi na branie udziału
we wszystkich zajęciach i zabawach przewidzianych w programie kolonii.

Podpis .............................................................................................. Data ...........................................
(IMIĘ I NAZWISKO LITERY DRUKOWANE): ...................................................................................................................

Uwagi rodziców odnośnie Zucha, na co należy specjalnie zwrócić uwagę, itp.
Proszę umieścić wszystkie informacje które pomogą nam zapewnić szczególną opiekę nad Zuchem
podczas koloni.
Na przykład, jeżeli Zuchowi zdarza się zmoczenie pościeli podczas nocy, będąc o tym
poinformowani możemy nad tym dyskretnie czuwać i zrobić co należy.
Proszę dać znać jeżeli Zuch ma jakieś trudności emocjonalne, czy w zachowaniu, albo jeżeli
przeżywa żałobę. Prosimy też poinformować, jeżeli są osoby z którymi Zuch nie powinien mieć
kontaktu.
Czasami jest łatwiej wytłumaczyć / przedyskutować niektóre sprawy w rozmowie. W takim
wypadku proszę zadzwonić do Druha Roberta.
Wszyskie te uwagi będą traktowane ściśle poufnie.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Jeżeli potrzeba, proszę użyć tylną stronę papieru)
Ponieważ nie wszyscy się orientują jak należy wypisać czeki, przykład jest pokazany poniżej.

Proszę czeki wysłąć zwyczajną pocztą. To jest zupełnie bezpieczne. Nawet jeśli ktoś skradłby taki
czek, to ten złodziej jedynie mógłby go wpłacić na konto koloni, a nie na swoje.
Wysyłanie czeków przez ‘Recorded Delivery’ jest niepotrzebne, kosztuje więcej i każda przesyłka
wymaga od nas dodatkowej podróży na pocztę aby go odebrac.
Jeżeli nazwisko osoby która wystawia czek różni się od nazwiska zgłoszonego Zucha, prosimy
dodać nazwisko Zucha na tylnej stronie czeku.

