INFORMACJA DLA GWIAZD (I GWIAZDORÓW :-) ) BETLEJEMSKICH
(od. kl. V do kl. II gimnazjum)

INFORMACJA DLA GWIAZD (I GWIAZDORÓW :-) ) BETLEJEMSKICH
(od. kl. V do kl. II gimnazjum)

W podziękowaniu za Waszą pomoc, odpowiedzialność, obecność,
zaangażowanie i śpiew chciałabym, abyśmy wspólnie (tylko w najstarszej
grupie wiekowej) spędzili trochę czasu.

W podziękowaniu za Waszą pomoc, odpowiedzialność, obecność,
zaangażowanie i śpiew chciałabym, abyśmy wspólnie (tylko w najstarszej
grupie wiekowej) spędzili trochę czasu.

Zapraszam Was na KRĘGLE (do NIKU BOWLING)
w sobotę 3. lutego 2018.

Zapraszam Was na KRĘGLE (do NIKU BOWLING)
w sobotę 3. lutego 2018.

godz. 15.00 zbiórka przy kościele (pojedziemy samochodami)
godz. 15.30-17.00 NIKU BOWLING
godz.17.30 powrót przy kościele

godz. 15.00 zbiórka przy kościele (pojedziemy samochodami)
godz. 15.30-17.00 NIKU BOWLING
godz.17.30 powrót przy kościele

proponuję pakiet VIP 31,90 zł/osoba
(2 gry + wypożyczenie obuwia + nuggets + frytki + soczek 0,2)

proponuję pakiet VIP 31,90 zł/osoba
(2 gry + wypożyczenie obuwia + nuggets + frytki + soczek 0,2)

Jeżeli możecie - pieniążki zabierzcie ze sobą, jeżeli nie - i tak chcę żebyście
pojechali - jesteśmy wspólnotą - niech brak złotówek nikogo nie wyklucza razem damy sobie radę :-)

Jeżeli możecie - pieniążki zabierzcie ze sobą, jeżeli nie - i tak chcę żebyście
pojechali - jesteśmy wspólnotą - niech brak złotówek nikogo nie wyklucza razem damy sobie radę :-)

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

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

ZGODA NA WYJAZD

(oddać Kasi do 28.01.2018)

ZGODA NA WYJAZD

(oddać Kasi do 28.01.2018)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

(imię i nazwisko) .................................................................

(imię i nazwisko) .................................................................

adres …………………………………………...
nr tel. szybkiego kontaktu (komórka Rodziców) …………………

adres …………………………………………...
nr tel. szybkiego kontaktu (komórka Rodziców) …………………

Dziecko po powrocie: (proszę zakreślić jedną z opcji)
 będzie wracać samodzielnie do domu (Rodzice/ Opiekunowie Prawni biorą
odpowiedzialność za dziecko)
 będzie odebrane przez Rodzica/ Opiekuna Prawnego lub inną osobę dorosłą

Dziecko po powrocie: (proszę zakreślić jedną z opcji)
 będzie wracać samodzielnie do domu (Rodzice/ Opiekunowie Prawni biorą
odpowiedzialność za dziecko)
 będzie odebrane przez Rodzica/ Opiekuna Prawnego lub inną osobę dorosłą

Poznań ...........................
data

Poznań ...........................
data

…………………………………………
Podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych

Numer kontaktowy Kasia: 602 699 333

…………………………………………
Podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych

Numer kontaktowy Kasia: 602 699 333

