
Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” w Opolu 

ul. Wrocławska 172,                  biuro@ostroga.opole.pl;  

45-836 Opole                 www.ostroga.opole.pl 
                tel. 609250754 
 

1 -  Nie właściwe skreślić, wypełnia tylko opiekun zgłaszający dziecko na półkolonie 

Ferie w Siodle 2023 r. 
 

Z g ł o s z e n i e 

 
 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Adres:  

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna:  

Poziom wyszkolenia jeździeckiego:  

brak , podstawowy x, średni , zaawansowany  

Przynależność do klubu jeździeckiego, jeśli „TAK” to do jakiego? 

tak  nie  

Przynależność do klubu:  ……………………………………………………….. 

Posiada odznakę jeździecką, jeśli „TAK” to jaką? 

JK  BOJ  SOJ  ZOJ  nie  

 

 

Zgłoszenie na turnus/y (zaznaczyć odpowiednie) 

 

Turnus Od Do  Cena 

I      13.02.2023 17.02.2023 700,00 

II    x 20.02.2023 24.02.2023 700,00 

 

 

 

Potwierdzam brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej. 
  

Nie wyrażam/Wyrażam1 zgodę na udział mojego dziecka w turnusie kolonijnym w  LKJ „Ostroga” Opole. 

 
Jednocześnie zastrzegam następujące ograniczenia:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Opłaty wyłącznie przelewem! 

W tytule: Imię i nazwisko , Turnus nr …. , (ew. dopisek Faktura). 

 

 

Chcę otrzymać fakturę tak  nie  

 



W przypadku chęci otrzymania faktury dla osoby fizycznej: 

Należy opłacić zaliczkę lub całość i w tytule dopisać Faktura, następnie przy uregulowaniu pozostałej należności, również 

dopisać Faktura. 

 

 

Obowiązuje zaliczka  

200 zł za każdy wybrany turnus, płatna na konto klubu:   50 8898 0003 2001 0000 3359 0001 

 

Zaliczka jest zwracana, jeśli rezygnacja nastąpi do 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.  
 

Pozostała należność: 

 

500 zł za każdy wybrany turnus, płatna na konto klubu:   50 8898 0003 2001 0000 3359 0001 

 

Płatność do piątku, poprzedzającego rozpoczęcie turnusu. 

 

 
                                                                                                     

…………………………………………………………… 

(Podpis) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i będę przestrzegać regulaminów obowiązujących w LKJ „Ostroga, , mam świadomość zagrożeń wynikających z 
kontaktu z końmi, przystępuję do zajęć jazdy konnej na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, 
instruktorów/trenerów  oraz uczestników w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi  zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w 
zajęciach.. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku obecnie i w przyszłości przez  LKJ „Ostroga” Opole (zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) – w celach związanych z działalnością i 

promocją LKJ „Ostroga” Opole. 
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