Camp Burt Shurly 2017 Camper Application
Completați formularul și trimiteți-l la adresa: Camp Burt Shurly, 15100 Goodband Rd, Gregory, MI 48137.
Phone: (734) 604-2959 / Fax: 517-548-7373. ESTE OBLIGATORIU ca aplicația să poarte semnătura părintelui
sau a tutorelui legal. În momentul în care ne parvine aplicația, veți primi o scrisoare de confirmare în care
urmează să vi se explice procedurile Camp Burt Shurly însoțită de o listă de sugestii privind articolele pe durata
taberei. Tabăra Burt Shurly tratează toți indivizii și toate grupurile de indivizi la fel și indiscriminatoriu, fără
deosebire de rasă, sex, religie, naționalitate, culoarea pielii, stare civilă, handicap sau orientare politică.

Nume participant:

Tel domiciliu: (_

)

Adresă completă:
Adresa email cel mai des utilizată:
Sex:
Vârstă:
Data nașterii:
trece participantul:
Persoană de contact în caz de urgență:
(
)
Se va lua autobuzul spre tabără:Da
Nu
Coleg de cameră (1):
Denumirea școlii:

Clasa în care
Tel:

Nume cadru didactic

Vă rugăm să citiți și să semnați mai jos: Am luat la cunoștință faptul că în tabără se vor organiza activități care
presupun exercițiu fizic la care copilul meu va participa și în timpul cărora există riscul să se accidenteze. Prin prezenta
îmi dau consimțământul și renunț la orice fel de pretenții față de Detroit Rescue Mission Ministries (DRMM), Detroit
Public Schools Community District (DPSCD), precum și față de personalul acestora în caz de accidentare. De
asemenea îmi dau consimțământul ca copilului meu să i se efectueze un control medical de rutină. În caz de urgență,
dacă nu pot fi
contactat, personalulul DRMM are acordul meu de a recurge la și autoriza serviciile unui medic care să îl trateze pe copilul meu.
Înțeleg faptul că pe durata taberei, copilului meu i se vor face fotografii sau că va fi filmat. Îmi dau consimțământul ca copilului
meu minor să i se facă fotografii și să fie filmat. Îmi dau, de asemenea consimțământul American Camp Association împreună
cu agenții săi să se folosească de aceste imagini în promovare taberei sub formă de publicații, imagini video, postinguri pe situl
propriu sau de alte materiale utilizate în scop de marketing.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să sunați la birou (734) 604-2959 sau să vizitați situl nostru,
www.burtshurlycamp.com.
Numele altor persoane cărăra li se poate elibera copilul, în afara părintelui:
1.

2.

Numele persoanelor care NU au dreptul să ridice copilul:
1.

2.

Vă rugăm semnalați mai jos și selectați apoi pe verso săptămâna de participare GRATUITĂ la tabără. Vă
rugăm să luați la cunoștință faptul că puteți selecta mai multe săptămâni și locații preferate de unde să fie
preluat copilul dvs.

Acord părinte: Sunt de acord cu această aplicație și cu termenii și
condițiile stipulate aici:
Semnătură părinte sau tutore legal:
_______________________________________
SE VA COMPLETA DE CĂTRE PERSONAL

Semnătură de verificare:

Tabăra Burt Shurly oferă GRATUIT o
experiență de neuitat școlilor publice
titlu I din Detroit pentru elevi cu vârsta
ıntre 8 și 12 ani.
Se asigură transportul, participarea la activitățile din program, cazarea și masa. Misiunea noastră
este simplă – să ıî stimulăm pe elevi să iubească școala, să le cultivăm iubirea față de natură,
respectul de sine, capacitatea de a lua decizii și de a-și crea obiective sănătoase pentru tot restul
vieții!

Vă rugăm să nu uitați să
completați datele de la
pagina 1 și să semnați

✔
Stația de autobuz de preluare și locații de depunere
Carver STEM Academy
18701 Paul St, Detroit, MI 48228
Fisher Magnet Upper Academy
15491 Maddelein St, Detroit, MI 48205
Nichols Elementary – Middle School
3000 Burns Street, Detroit, MI 48214

Săptămâna

Costuri

12 iulie
17 iulie

Gratuit

19 iulie
24 iulie

Gratuit

26 iulie
31 iulie

Gratuit

Earhart Elementary – Middle School
1000 Scotten Ave, Detroit, MI 48209

2 august
7 august

Gratuit

Detroit Children’s Museum
6134 2nd Ave, Detroit, MI 48202

9 august
14 august

Gratuit

INSTRUCȚIUNI DE PRELUARE ȘI DEPUNERE
Autobuzele care vor prelua participantii pentru tabăra Burt Shurly vor circula duminica la 09:00 a.m. de la locația
selectată pentru săptămâna selectată. Înscrierile nu se deschid
înainte de ora 09:00 a.m
Dacă sosiți în stația de autobuz dupa ora 09:30 a.m., este posibil să pierdeți locul.
Vă rugăm să fiți punctuali! În cazul în care doriți să ıl̂ aduceți pe copilul dvs direct la tabără, vă rugăm să veniți la ora 11:00 a.m.

Participanții vor fi depuși la plecare la aceeași locație vineri, la ora 2:00 p.m. Vă rugăm să fiți punctuali și să veniți după copilul dvs
la timp! Dacă veniți după copilul dvs la tabără, vă rugăm să ajungeți la ora 1 p.m.

