
O Ś W I A D C Z E N I E
Wyrażam zgodę na przejazd i udział mojego dziecka

................................................................................................................................... w wycieczce szkolnej.
imię i nazwisko

na trasie Kościan – Leszno – Kościan - dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek)

pod opieką  Pani/Pana: Agnieszki Panas, Elżbiety Pawelec, Mariana Michałowicza. 

środek transport: autobus
 
PESEL dziecka: ………………………………….

Nr tel. dziecka: …………………………………..

Nr tel. rodzica: …………………………………..
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub 
zdrowiu mojego dziecka. 

                                                                               ...........................................................................................
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Informacja dla rodzica
Zbiórka na dworcu PKS – przy budynku dworca autobusowego na stanowisku nr 1 o godz. 1415

Wyjazd 14 czerwca 2018 r. (czwartek) około godz. 1430, powrót około 1845.    
Godzina wyjazdu i przyjazdu może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w godzinach będą podane. Obowiązuje strój galowy.
Dodatkowych informacji udzielają:
Elżbieta Pawelec:     723 683 232,    Agnieszka Panas: 509 623 781
PSM I st. w Kościanie – sekretariat: 65 512 –24 -98
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