Szanowni Państwo!
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie organizuje wypoczynek w ramach akcji „Lato
w szkole 2018” w następujących terminach tygodniowych (poniedziałek – piątek):
1 turnus: 25.06 – 29.06.2018r.
2 turnus: 02.07 – 06.07.2018r.
3 turnus: 09.07 – 13.07. 2018r.
Koszt uczestnictwa dla jednego dziecka to 130 zł za turnus (w tej kwocie w każdym tygodniu jedna
wycieczka autokarowa plenerowa, wyjście do kina, kręgielnia). Opłata przeznaczona jest w całości na
atrakcje dla uczestników wypoczynku.
Karty kwalifikacyjne (zgłoszeni uczniowie otrzymają je w terminie późniejszym) oraz opłaty (koszt
uczestnictwa w akcji, posiłki) będą zbierane w dniach:
• 18.05.2018r. (piątek) – od godz. 16:30 – 17:30, sala nr 11 + filia
• 21.05.2018r. (poniedziałek) – od godz. 16:30 – 17:30, sala nr 11 + filia

Nieprzekraczalny termin zwrotu karty kwalifikacyjnej oraz uiszczenia kwot to
poniedziałek 21 maja 2018r.
Brak dokumentacji lub wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją w akcji.
Koszt wyżywienia w stołówce szkolnej: możliwa tyko opcja pełne wyżywienie: II śniadanie
+ dwudaniowy obiad na 5 dni.
Przewidywana cena to 70-100zł zależna od ilości chętnych osób.
Dzienny czas trwania opieki nad dziećmi to: 8:00 – 16:00.
Aby dokonać właściwego zapisu dziecka należy złożyć wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną uczestnika
pobytu (jeżeli dziecko będzie uczestniczyć w akcji przez 2,3 turnusy rodzic musi wypełnić kartę na
każdy tydzień pobytu dziecka), podpisany przez rodzica Regulamin pobytu, zgody na planowane
wycieczki
i
wyjścia
(ważne
prosimy
o
kserokopię
szczepień
dziecka
z książeczki zdrowia).
Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość zmian w przypadku wystąpienia czynników uniemożliwiających
organizację. Prosimy o dokładne zapoznanie się z materiałami oraz złożenie czytelnych podpisów.

------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO AKCJI „LATO W SZKOLE”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………….. kl. …..
w akcji „Lato w szkole 2018” w następujących turnusach:
•
•
•

1 turnus
2 turnus
3 turnus

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Kraków, dn. ………………………………………
Zwrot oświadczeń do 14.05.2018r. (poniedziałek).

Czytelny podpis …………………………………..……

