WYJAZDOWE LATO 2020 z Animadą
– informacje ogólne

Organizacja i prowadzenie
Fundacja „ANIMADA” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
www.animada.pl; animada.kontakt@gmail.com
Koordynator wyjazdów letnich: Anna Jantas tel. 579-077-363

Zapisy i warunki rezerwacji miejsca
1. Zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres: animada.kontakt@gmail.com
lub sms na nr: 579-077-363
Zgłoszenie w formie:
_______ (nazwa wyjazdu) 2020, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, kontakt do rodziców rodziców – tel.
i e-mail
2. Harmonogram wpłat:
- 400,-zł. – zadatek równoznaczny z rezerwacją miejsca (w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia
dostępności miejsca)
Uwaga: zadatek wpłacamy po otrzymaniu potwierdzenia dostępności miejsca na danym wyjeździe.
- pozostała częśd opłaty - najpóźniej do 25.05.2020 (w całości lub maksymalnie w 2 ratach)

Zniżki
Do ceny wyjazdów letnich dłuższych niż 10 dni obowiązuje rabat w wysokości 50 zł. dla rodzeostw oraz
50 zł zniżki dla osób rezerwujących miejsca na przynajmniej dwóch wyjazdach letnich dla tej samej
osoby – istnieje możliwośd otrzymania tylko jednego rabatu

3. Dokumenty
Wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku, oświadczenia zawierającego zgodę
na udział dziecka w wypoczynku, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami uczestnictwa
w wypoczynku oraz na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty zostaną przesłane na adres e-mail
w ciągu 5 dni po otrzymaniu zgłoszenia)

Składanie oryginałów dokumentów
Dokumenty na wypoczynek można złożyd w jeden z poniższych sposobów:
a) przesład drogą pocztową na adres pomocniczy Fundacji: Anna Jantas ul. Wiślaoska 12/8, 54-152
Wrocław
b) złożyd podczas w czasie czerwcowego zebrania (w tym przypadku prosimy o wcześniejsze przesłanie
skanu wypełnionych dokumentów drogą e-mail: animada.kontakt@gmail.com , najpóźniej do 20 maja
2020).
c) złożyd podczas dyżurów w Sektorze 3 w maju lub w czerwcu – o terminach będziemy informowad drogą
mailową
Oryginały dokumentów należy bezwzględnie złożyd w jeden z wymienionych wyżej sposobów najpóźniej
do 05 czerwca 2020 roku
4. Wpłaty na konto Fundacji:
Fundacja „Animada”
Bank BGŻ BNP Paribas S.A nr rachunku: 91 2030 0045 1110 0000 0416 4520
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka – ____________ (nazwa wyjazdu) 2020

O zakwalifikowaniu się dziecka na dany wyjazd decyduje kolejnośd zgłoszeo i wpłata zadatku
na konto.
Fundacja „ANIMADA” jest organizacją społeczną non-profit, dlatego wszystkie pozyskane środki
zostaną wykorzystane w celu organizacji i uatrakcyjnienia programu LATO 2020

Informacje dodatkowe:





O godzinach wyjazdów letnich będziemy informowali w kwietniu
W pierwszym tygodniu czerwca 2020 roku odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci wyjeżdżających
z nami na letni wypoczynek. O dokładnym terminie i miejscu zebrania powiadomimy rodziców drogą
mailową.
W drugiej maju oraz w czerwcu będziemy dostępni dla rodziców na dyżurach w Sektorze 3 – o
dokładnych terminach będziemy informowad drogą mailową

