Harmonogram wyjazdów organizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bukowinie w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 dla
uczniów i wychowanków Zespołu
Proszę uzupełnić imię i nazwisko dziecka oraz podpis rodzica tylko pod opcjami, w których rodzice
zgadzają się na wyjazd dziecka. Opiekunami podczas wyjazdów będą nauczyciele z naszego grona
pedagogicznego. Bezpośrednim koordynatorem wyjazdów jest Dyrektor Zespołu Elżbieta Tandek nr. tel
885861496. Miejscem zbiórki dzieci na wyjazdy jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Bukowinie. Rodzice
są odpowiedzialni za dowóz dziecka do miejsca zbiórki oraz jego obiór o wyznaczonej godzinie.
Równowartość kwoty za bilety należy wpłacić do 15.01.2017r. u wychowawcy dziecka. W wyjątkowych
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą w/w kwotę można wpłacić najpóźniej dzień
przed planowanym wyjazdem. Na czas wyjazdu należy zapewnić dziecku wyżywienie (kanapki + napój).
Część z prawej strony należy odciąć i przekazać do wychowawcy dziecka
Zgoda rodzica
1.

Wyjazd do całorocznego placu zabaw Smykolandia w
Lęborku w dniu 17.01.2017.
Bus szkolny z parkingu ZSP w Bukowinie wyrusza o
godz.8.00, czas zabawy - od 9.00 do 11.00.
Cena biletu 10,00 zł. Koszt transportu oraz opiekę dla dzieci
organizuje Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny".
Dziecko należy dowieźć i odebrać z miejsca zbiórki we
własnym zakresie.
Wyjazd jest organizowany dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych.

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………....…………………...............................…, kl……………..
do całorocznego placu zabaw Smykolandia w Lęborku
w dniu 17.01.2017r.
Podpis rodzica…………………………………………

Zgoda rodzica
2.

Wyjazd do Aquaparku w Redzie w dniu 17.01.2017
Bus szkolny z parkingu ZSP w Bukowinie wyrusza o
godz.8.00, czas zabawy od 10.00 do 13.00. Należy zapewnić
dziecku strój kąpielowy, ręcznik i klapki.
Cena biletu 35,00 zł .Koszt transportu oraz opiekę dla dzieci
organizuje Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny".
Dziecko należy dowieźć i odebrać z miejsca zbiórki we
własnym zakresie.
Wyjazd jest organizowany dla dzieci z oddziałów klas 4 SP
do 3 Gimnazjum

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………....………….....................………........…, kl……………..
do Aquaparku w Redzie w dniu 17.01.2017r.

Podpis rodzica…………………………………………

Zgoda rodzica
3.
Wyjazd do kina w Lęborku w dniu 19.01.2017
na film animowany pt.” Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć”. Rozpoczęcie o godz. 12.00. Film Familijny
/Przygodowy/Fantasty/USA
Bus szkolny z parkingu ZSP w Bukowinie wyrusza o godz.
11.00. Czas trwania filmu 133min.
Cena biletu 11,00 zł. Koszt transportu oraz opiekę dla dzieci
organizuje Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny".
Dziecko należy dowieźć i odebrać z miejsca zbiórki we
własnym zakresie.
Wyjazd jest organizowany dla dzieci z oddziałów klas od 1
SP do 3 Gimnazjum

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………....………….....................………........…, kl……………..
do kina w Lęborku na film pt.” Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć”. w dniu 19.01.2017r.

Podpis rodzica…………………………………………

Zgoda rodzica
4.

Wyjazd do kina w Lęborku w dniu 23.01.2017
na bajkę animowaną pt.” Sing”. Rozpoczęcie o
godz.11.00.Animacja/Komedia /Japonia/USA/
Bus szkolny z parkingu ZSP w Bukowinie wyrusza o godz.
10.00. Czas trwania filmu 110min.
Cena biletu 11,00 zł. Koszt transportu oraz opiekę dla dzieci
organizuje Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny".
Dziecko należy dowieźć i odebrać z miejsca zbiórki we
własnym zakresie.
Wyjazd jest organizowany dla dzieci z oddziałów klas
od 1 SP do 3 Gimnazjum

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………....………….....................………........…, kl……………..
do kina w Lęborku na film pt. ”Sing" w dniu 23.01.2017r.

Podpis rodzica…………………………………………

Zgoda rodzica
5.
Wyjazd do kina w Lęborku w dniu 16.01.2017
na animowany film przygodowy pt.” Trolle”
Rozpoczęcie o godz. 10.00
Film Animowany/Fantasy/Familijny
Bus szkolny z parkingu ZSP w Bukowinie wyrusza o godz.
09.00. Czas trwania filmu 93min.
Cena biletu 11,00 zł. Koszt transportu oraz opiekę dla dzieci
organizuje Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny".
Dziecko należy dowieźć i odebrać z miejsca zbiórki we
własnym zakresie.
Wyjazd jest organizowany dla dzieci z oddziałów klas od 1
SP do 3 Gimnazjum.

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………....………….....................………........…, kl……………..
do kina w Lęborku na film pt. ”Trolle" w dniu 16.01.2017r.

Podpis rodzica…………………………………………

Zgoda rodzica
6.
Wyjazd do parku trampolin w Gdyni ul. Tadeusza Wendy
7/9 81-341, w dniu 20.01.2017
Pobyt na trampolinach od 11.00 do 12.00 . Pobyt

połączony wizytą w Multikinie w Gdyni. Tytuł filmu do
wyboru "Assasins Creed" (od lat 13) lub "Królowa
śniegu"; "Łotr 1 Gwiezdne wojny - Historie" (od lat 7)
Bus szkolny z parkingu ZSP w Bukowinie wyrusza o godz.
09.00. Planowany przyjazd około godz. 18.00
Cena biletu park trampolin - 25,00 zł + cena biletu
Multikino - około 20 zł. Koszt transportu oraz opiekę dla
dzieci organizuje Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny".
Dziecko należy dowieźć i odebrać z miejsca zbiórki we
własnym zakresie.
Wyjazd jest organizowany dla dzieci z oddziałów klas
od 4 SP do 3 Gimnazjum.
7. Kręgielnia Bowling
Wyjazd na kręgle w dniu 18.01.2017 do Lęborka,
ul. Kossaka 90
Obowiązkowe obuwie zmienne.
Bus szkolny z parkingu ZSP w Bukowinie wyrusza o godz.
09.30. Czas zabawy od 10.00 do 12.00.
Cena biletu 10,00 zł. Koszt transportu oraz opiekę dla dzieci
organizuje Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny".
Dziecko należy dowieźć i odebrać z miejsca zbiórki we
własnym zakresie.
Wyjazd jest organizowany dla dzieci z oddziałów klas
od 4 SP do 3 Gimnazjum.

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………....………….....................………........…, kl……………..
do Parku Trampolin i Multikina w Gdyni w dniu 20.01.2017r.

Podpis rodzica…………………………………………

Zgoda rodzica
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………....………….....................………........…, kl……………..
do Kręgielni w Lęborku w dniu 18.01.2017r.

Podpis rodzica…………………………………………

