
Zgłoszenie dziecka na ,, Zimowe warsztaty z Kaktusem”

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 STYCZNIA 2022 r.

1. Telefon do klubu nr 502-871-253 rezerwujący miejsce dla dziecka na warsztaty w 

wybranym przez rodzica terminie.

2. Wydrukowanie i wypełnienie wg załączonego poniżej wzoru  ,,Zgłoszenia na zajęcia 

w czasie zagrożenia epidemiologicznego tzw. Karty zgłoszenia 

3. Dostarczenie oryginału ,,Zgłoszenia na zajęcia…” do klubu w ciągu 2 dni roboczych 

od daty zgłoszenia najpóźniej do 10.01.2022 r. (Klub czynny od poniedziałku do 

piątku w godz. 13.00 – 20.00). Dostarczenie oryginału ,,Zgłoszenia na zajęcia…” 

stanowi zobowiązanie uczestnictwa w warsztatach. 

4. Opłaty za warsztaty należy dokonać  w terminie 11.01.2022 r. -  14.01.2022 r. (termin 

w którym wpłata znajdzie się na koncie klubu) i natychmiast przesłać potwierdzenie 

wpłaty na adres kaktus@klubkaktus.pl 

 Opłaty należy dokonywać na jedno z poniżej podanych kont:

37 1020 1332 2011 1002 4208 0011 PKO BP 

36 1240 2092 9179 1002 4208 0011 PKO SA

Wpisując w tytule:

Osiedlowy Klub ,,Kaktus” - Zimowe warsztaty z Kaktusem – opłata za uczestnika-

imię i nazwisko-  za tydzień I …. od …do..(daty tygodniowe uczestnictwa).

5. ,,Zgłoszenia na zajęcia w czasie zagrożenia epidemiologicznego”( Kartę zgłoszenia)

można  również  wypełnić  w  klubie,  w  godzinach  jego  pracy,  po  telefonicznej

rezerwacji miejsca na warsztaty.

6. ,,Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna” należy pobrać z naszej strony 

internetowej, wypełnić i dostarczyć wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA.

7. Jeśli do 10 stycznia 2022 r. nie będzie zgłoszonych co najmniej 6 uczestników, 

warsztaty nie odbędą się. O tym fakcie zostaniecie Państwo poinformowani przez 

Osiedlowy Klub ,,Kaktus” na stronie internetowej, Facebooku lub esemsem.

Pracujemy w reżimie sanitarnym, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć prowadzonych w klubach

osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu

zagrożenia epidemiologicznego” na naszej stronie internetowej.

Ze względu na stan epidemii w sytuacjach niezależnych od Osiedlowego Klubu ,,Kaktus” 

warsztaty mogą być  odwołane. Opłaty zostaną zwrócone.
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