Informacja dotycząca wycieczki dla klas 0- 1
ZBIÓRKA- 14 kwietnia 2018 roku (sobota) godz. 9.15 na parkingu przy kościele Redemptorystów (kościół przy
naszej szkole)
WYJAZD- godz. 9.30
POWRÓT- ok. godz. 14.00 (odbiór dzieci na parkingu przy kościele Redemptorystów)
STRÓJ- prosimy, aby dzieci miały wygodny strój stosowny do pogody, wygodne nieprzemakalne buty, kurtkę
przeciwdeszczową, skarpety na zmianę.
WYŻYWIENIE- prosimy, aby dzieci zjadły śniadanie w domu i zabrały ze sobą II śniadanie, np. kanapki, owoce i
napoje (woda lub sok w plastikowej zakręcanej butelce).
Bardzo prosimy, aby dzieci nie zabierały na wycieczkę napoi gazowanych, napoi w kartonikach i w szklanych
butelkach oraz jogurtów lub serków.
Jeżeli dziecko ma chorobę lokomocyjną prosimy podać mu lekarstwo przed wyjazdem i przygotować na powrót
(zapakować do plastikowego woreczka z załączoną kartką, na której należy napisać imię i nazwisko dziecka oraz
dawkowanie lekarstwa) i oddać opiekunowi wycieczki.
Prosimy również, aby dzieci nie zabierały cennych przedmiotów (telefony, aparaty fotograficzne itp.). Nie ponosimy
odpowiedzialności jeżeli ktoś zgubi tego typu przedmioty.
Dzieci mogą zabrać małą kwotę pieniędzy na zakup pamiątek.
W razie pilnej potrzeby proszę kontaktować się z organizatorami wycieczki: M. Kołątaj tel. 0879378011
i K. Sleiman tel. 0894754649).
Informacja dotycząca wycieczki dla klas 2- 3
ZBIÓRKA- 15 kwietnia 2018 roku (niedziela) godz. 9.15 na parkingu przy kościele Redemptorystów (kościół przy
naszej szkole)
WYJAZD- godz. 9.30
POWRÓT- godz. 14.00 (odbiór dzieci na parkingu przy kościele Redemptorystów)
STRÓJ- prosimy, aby dzieci miały wygodny strój stosowny do pogody, wygodne nieprzemakalne buty, kurtkę
przeciwdeszczową, skarpety na zmianę.
WYŻYWIENIE- prosimy, aby dzieci zjadły śniadanie w domu i zabrały ze sobą II śniadanie, np. kanapki, owoce i
napoje (woda lub sok w plastikowej zakręcanej butelce).
Bardzo prosimy, aby dzieci nie zabierały na wycieczkę napoi gazowanych, napoi w kartonikach i w szklanych
butelkach oraz jogurtów lub serków.
Jeżeli dziecko ma chorobę lokomocyjną prosimy podać mu lekarstwo przed wyjazdem i przygotować na powrót
(zapakować do plastikowego woreczka z załączoną kartką, na której należy napisać imię i nazwisko dziecka oraz
dawkowanie lekarstwa) i oddać opiekunowi wycieczki.
Prosimy również, aby dzieci nie zabierały cennych przedmiotów (telefony, aparaty fotograficzne itp.). Nie ponosimy
odpowiedzialności jeżeli ktoś zgubi tego typu przedmioty.
Dzieci mogą zabrać małą kwotę pieniędzy na zakup pamiątek.
W razie pilnej potrzeby proszę kontaktować się z organizatorami wycieczki: I. Bartnik tel. 0876921255 i
G. Winnicka tel. 0894217745.

