
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Międzynarodowe Młodzieżowe Gathering 2015 

  

Obowiązki, Warunki i zasady i zgody rodziców 

  
  

1. OBOWIĄZEK wnioskodawcy - Regulamin 
  

Idziesz za granicą jako przedstawiciela w danym kraju a IPA Krajowa Sekcja będą oceniane wg sposobu 

prowadzenia się. Dlatego należy pamiętać, że jesteś ambasadorem i jako takie, jesteś odpowiedzialny za 

swoje zachowanie i ogólne zachowanie. 
  
Celem podróży jest doprowadzenie Cię do kontaktu z osobami z innych krajów, tak, aby poznać ich 

sposób życia i kultury. W ten sposób pomaga w celu promowania lepszego zrozumienia pomiędzy 

narodami w najlepszych tradycji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Dlatego należy starać się 

ustalić, a potem utrzymać kontakt ze swoimi nowymi przyjaciółmi. 
  
Każdy uczestnik będzie zobowiązany do pióra konto ich doświadczenia podczas tego Zjazdu Młodzieży. 
  
Uczestnicy mają zakaz spożywania tytoniu, alkoholu i innych narkotyków. Użytkownik nie będzie mógł 

prowadzić pojazdów mechanicznych, gdy pod kontrolą Międzynarodowej Młodzieżowej 

Gathering. Natychmiast powinien zostać odesłany do domu organizator decyduje, że twoje działania i 

zachowanie nie są w duchu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 
  
Ci, którzy nie zgadzają się z tymi wytycznymi i nie są gotowi odpowiadać nie powinno stosować się do 

International Youth Gathering. 
  
  

2. UMOWA WNIOSKODAWCY: 
  

Ja, niżej podpisany wnioskodawca, niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi 
postanowieniami Międzynarodowej Młodzieżowej Gathering i zgadzają się honorować je bez 

wyjątku. Ponadto rozumiem, że podczas mojego okresu pobytu z International Youth Gathering, będę pod 

pełną kontrolą i odpowiedzialny, Komitetu Organizacyjnego i dorosłych członków jakichkolwiek rodzin. 
  
Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy: ............................................................... .. 

  
Podpis wnioskodawcy: ............... ............................................................... ... 
  

Miejsce i data: .......................................................................................... 
  

  
 
 
 

 



3. ZGODA RODZICÓW: 
  

              Nasz syn / córka omówił sprawę Międzynarodowego Zjazdu Młodzieży z nas, musimy zapoznać się 
z "obowiązków wnioskodawcy" i zgadzamy się, że on / ona ma nasze uprawnienia do ubiegania się o udział 

w International Youth Gathering. My, rodzice / opiekunowie wnioskodawcy 

_______________________________________, niniejszym udziela zgody na naszego syna / córki na wyjazd 
za granicę w ramach Warunków IPA International Youth Gathering, które Przeczytałem i zgadzam się 
przestrzegać. 

  
Mamy zaświadczam ponadto, że nasz syn / córka będzie ubezpieczony od chorób, wypadków i 

zagrożeń osób trzecich w czasie jego / jej pobytu za granicą. Niniejszym oświadczamy, że on / ona jest w 

dobrym zdrowiu i ma, o ile nam wiadomo, nie ma choroby zakaźnej. Jeżeli poważna choroba występuje 

podczas jego / jej pobytu za granicą, jego / jej gospodarze mają prawo prosić o porady lekarskiej, których 
koszt jest naszym obowiązkiem. 

  
Zgadzamy się * / nie zgadzam się * (* należy usunąć jeden) na nasz syn / córka jest sfotografowany 

podczas IYG, fotografie mogą być wykorzystywane w magazynach IPA lub stronie internetowej. 
  
Zgadzamy się do pokrycia kosztów transportu do iz Hiszpanii i będziemy dostarczać naszym syn / córka z 
odpowiednią kieszonkowe na pokrycie czas jego / jej pobytu. 

  
  

Podpis rodziców / opiekunów               (1) ................................. .. ........................ 
  
                                                                      [                                                                                                 ] 
                                                                                    Imię (imiona) i nazwisko (czytelny) 
  
                                                                      (2) .. ......................................................... 
  
                                                                      [                                                                                                 ] 
                                                                                    Imię (imiona) i nazwisko (czytelny) 
  
Miejsce i data: ............................................. 

  
  
  

Inne uwagi i informacje dla organizatorów: 
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