
PIKNIK NATURALSÓW 17 czerwca 2017 

Anka Rancho 

Dziękujemy za zgłoszenie się jako wolontariusz! 

Wypełnij poniższy formularz i odeślij go na juliaopawska@gmail.com. 

 

Osoba do kontaktu w razie wypadku: 
Imię i nazwisko: 

Telefon: 
 

W czym potrzebna jest pomoc? Między innymi:  

☐ ustawianie toru przed zawodami i poprawiania przeszkód w trakcie 

☐Przygotowanie sali wykładowej 

☐kierowanie samochodów na parking 

☐kierowanie ludzi na trybuny 

☐prowadzenie oprowadzanek 

☐liczenie czasu zawodnikom 

☐puszczanie muzyki 

☐przygotowywanie losów na loterię i prowadzenie loterii 
 

Co dostanę w zamian? 

Wolontariuszom przysługuje lunch, darmowy wstęp na Piknik i koszulka Anka 
Rancho.  
Piknik to świetna okazja by poznad innych wolontariuszy i zawiązad przyjaźnie 

Twoje dane: 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

Wiek: Płed: ☐Kobieta ☐Mężczyzna 

Czy jest coś czego nie możesz robid ze względu na swoje zdrowie? Np. długo stad 

albo podnosid ciężkich przedmiotów? 
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z ludźmi myślącymi podobnie jak ty! 
To też szansa by zobaczyd od podszewki organizację wydarzenia jeździeckiego. 
 

Kiedy się stawid? 

Większośd przygotowad odbywad będzie się w piątek po południu. 
W sobotę dzieo zaczynamy od spotkania organizacyjnego o godz. 8:30. 
 
Zaznacz kiedy chciałabyś/chciałbyś pomagad: 
 

☐piątek, 15:00-19:00  (☐chciałabym/chciałbym zanocowad w Anka Rancho) 

☐sobota, 08:30-12:30 

☐sobota, 12:30-16:30 
 
 

Logistyka: 

Adres: Anka Rancho 
Glinianka II nr 25 
http://www.ankarancho.pl/index.php 
 

Osoby do kontaktu: Gospodarz: Anna Gnass 
0 602 304 861 
mail: harmonia7@op.pl 
 
Julia Opawska, 2-Star Instructor 
juliaopawska@gmail.com 

Spotkanie 
organizacyjne: 

Godz. 08:30 

 
Na terenie Anka Rancho obowiązuje zakaz palenia! 

Ze względu na psy mieszkające w gospodarstwie prosimy o nie 
przyprowadzanie własnych psów 

 

Oświadczenie: 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zdając sobie sprawę z ryzyka związanego z 
uprawianiem jazdy konnej i innych form kontaktu z koomi i nie będę rościł 
pretensji do organizatorów w przypadku doznania przeze mnie lub osoby mi 
towarzyszące szkody materialnej lub niematerialnej wskutek uczestniczenia w 
Pikniku. 
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Oświadczam, że stawię się w Anka Rancho w zadeklarowanych godzinach i 
będę wedle moich najlepszych umiejętności i chęci pomagał w organizacji 
Pikniku Naturalsów. 
 
 Zapoznałem się z treścią formularza zgłoszeniowego zgadzam się na warunki 
uczestniczenia w Pikniku jak wolontariusz. 
 

 
Imię i nazwisko: 
 
Podpis* 
 

Data: 

 
*Na udział w Pikniku osób niepełnoletnich zgodę wyrazid musi rodzic lub opiekun prawny.   

 


