
INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV – VI 

SZANOWNI RODZICE!  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej , podobnie jak w ubiegłym roku, stara się                         
o pozyskanie dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz z Urzędu Gminy 

w Polance Wielkiej na realizację projektu                                                                                   

Zielona Szkoła – nad morzem w Krynicy Morskiej – Piaski. 

W porozumieniu z biurem  podróży Janina w Libiążu  maksymalny  koszt od jednego ucznia 
za pobyt  może  wynosić  980 zł. 

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu: 

- miejsce – Ośrodek kolonijno - wypoczynkowy edukacji ekologicznej w Krynicy Morskiej – 
Piaski  ,                                                                                                                                                       
- czas pobytu –  10.09. - 18.09. 2018r. (9 dni/ 8 noclegów),                                                                                    
- opieka – nauczyciele SP nr 1 Polanka Wielka, SP nr 2 Polanka Wielka. 

Cena zawiera:                                                                                                                                                                               
- przejazd autokarem ,                                                                                                                                                                
-  wyżywienie 3 razy dziennie + podwieczorek  ,                                                                                                                                    
-spotkanie ze strażą graniczną,                                                                                                                                              
-warsztaty bursztynnicze ,                                                                                                                                          
-spotkanie z rybakiem,                                                                                                                                                                          
-wycieczka do Malborka: zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Krzyżackiego ,                                                                     
-wycieczka koleją turystyczną do Krynicy Morskiej : latarnia morska. słodki poczęstunek                  
w restauracji Nadmorska ,                                                                                                                                                           
-wycieczka do Fromborka: rejs statkiem na trasie: Krynica Morska- Frombork-Krynica 
Morska  , w programie: Planetarium, Dzwonnica M. Kopernika, Muzeum M. Kopernika  ,                                                                     
-ubezpieczenie NNW,                                                                                                                                  
- transport do najbliższej placówki medycznej. 

 

Dodatkowe informacje:                                                                                                                                                         
- możliwość uzyskania zaświadczenia o pobycie na Zielonej Szkole w celu przekazania                    
do zakładu pracy. 

  

 

 

 

 



 

Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani wyjazdem prosi się o wypełnienie poniższej treści 
oraz oddanie jej do nauczyciela wychowawcy do dnia 09.03.2018 roku( piątek). 

 

DEKLARACJA 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka……………………………………………                   
ucznia klasy…………… na Zieloną Szkołę do Krynicy Morskiej – Piaski                                             
w dniach 10 – 18.09.2018r.                                                                                                                            
Zobowiązuję się wpłacić 150 złotych zaliczki do dnia 22 marca 2018 roku , resztę kwoty                       
do 15.06.2018 roku ( kwotę tę można wpłacać w dowolnych ratach) , w przypadku rezygnacji 
mojego dziecka  z wyjazdu zobowiązuję się znaleźć ucznia, który pojedzie w zamian. 

Podpis rodzica: 

………………………….. 

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

Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr1 w Polance 
Wielkiej  71811010233007700045150001, z dopiskiem : imię i nazwisko dziecka, klasa, 
Zielona Szkoła w Krynicy Morskiej - Piaski. 

 

 


