WYCIECZKA DO ZOO W CORK !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas III na wycieczkę,
która odbędzie się 31 marca 2019 r.
Zbiórka o godz. 8.10.
Wyjazd o godz. 8.30.
Planowany powrót ok. godz. 17:00.
Zbiórka i odbiór dzieci na parkingu przy Kościele Redemptorystów.
Koszt wycieczki
25 euro
Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 09.03.2019r.
w sekretariacie szkolnym (po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń).
Ilość miejsc ograniczona.
ZAINTERESOWANI UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ W SEKRETARIACIE
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYCIECZCE. PROSIMY RÓWNIEŻ O ZŁOŻENIE
PISEMNEJ ZGODY RODZICÓW.

ORGANIZATOR
Karolina Sleiman

Informacje dotyczące wycieczki do Cork
Prosimy, aby uczniowie w tym dniu zabrali:
 płaszcz przeciwdeszczowy;
 wygodne, nieprzemakalne buty;
 dzieci, które mają chorobę lokomocyjną prosimy zaopatrzyć w leki i
poinformować opiekuna;
 posiłek ( kanapki, owoce oraz napój niegazowany w małej plastikowej
zakręcanej butelce)
Prosimy, aby dzieci nie zabierały jogurtów i napoi gazowanych.
Na terenie Fota Park jest sklep z pamiątkami i gadżetami związanymi z
miejscem, które odwiedzimy oraz bar z posiłkami. Dzieci mogą zabrać
pieniądze (kwota według uznania rodziców), aby kupić sobie pamiątki lub
posiłki.
Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zgubione cenne
przedmioty (aparaty fotograficzne, telefony, tablety itp.) Prosimy, aby w miarę
możliwości dzieci nie zabierały ze sobą tego typu rzeczy.
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