
ZGODA NA WYJAZDY W OKRESIE FERII ZIMOWYCH W OKRESIE 21.01.2019R. – 

03.02.2019R. ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ – CENTRUM KULTURY W 

SZCZUCZYNIE 

Wyrażam zgodę na  udział mojego dziecka …………………………………………………………….. 

w wyjazdach organizowanych  przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie w okresie ferii 

zimowych 21.01.2019r. – 03.02.2019r., których lista znajduje się poniżej.    

 

Wyjazd na Lodowisko „Biały Orlik” (ul. 11 Listopada, 19 – 200 Grajewo, telefon kontaktowy  

86 261 11 34) w dniu 22.01.2019r. (wtorek). Zobowiązuję się do odebrania dziecka lub wskazania 

osoby, która odbierze dziecko po powrocie z wyjazdu.     

 

………………………………………………………… 
podpis rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów 

prawnych i telefon kontaktowy 

Wyjazd na kulig do Zespołu Szkół w Niećkowie (Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn, telefon 

kontaktowy 86 2725174) w dniu 24.01.2019r. (czwartek). Zobowiązuję się do odebrania dziecka lub 

wskazania osoby, która odbierze dziecko po powrocie z wyjazdu.     

 

………………………………………………………… 
podpis rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów 

prawnych i telefon kontaktowy 

Wyjazd do Parku Trampolin w Łomży ( ul. Studencka 6, 18-400 Łomża) połączony z wizytą w 

Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży (Krzywe Koło 3, 18-400 Łomża) i w 

restauracji McDonald ‘s (Aleja Legionów 58, 18-400 Łomża) w dniu 25.01.2019r. (piątek). 

Zobowiązuję się do odebrania dziecka lub wskazania osoby, która odbierze dziecko po powrocie z 

wyjazdu.     

………………………………………………………… 
podpis rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów 

prawnych i telefon kontaktowy 

Wyjazd na Lodowisko „Biały Orlik” (ul. 11 Listopada, 19 – 200 Grajewo, telefon kontaktowy  

86 261 11 34) w dniu 29.01.2019r. (wtorek). Zobowiązuję się do odebrania dziecka lub wskazania 

osoby, która odbierze dziecko po powrocie z wyjazdu.     

 

………………………………………………………… 

 
podpis rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów 

prawnych i telefon kontaktowy 

Wyjazd do Kina Planet Cinema w Ełku Plac Miejski 2, 19-300 Ełk) połączony z wizytą w restauracji 

McDonald ‘s (ul. Suwalska 80a, 19-311 Ełk) w dniu 31.01.2019r. (czwartek). Zobowiązuję się do 

odebrania dziecka lub wskazania osoby, która odbierze dziecko po powrocie z wyjazdu.     

………………………………………………………… 

 
podpis rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów 

prawnych i telefon kontaktowy 

 

 
 
 
 


