FERIE ZIMOWE Z SP3 – ZGODA NA UDZIAŁ









13. 02 (wtorek) - szachy, gry planszowe (dla klas I-III)
14. 02 (środa) – masa solna (dla klas I-III)
14. 02 (środa) – Technika estradowa/podłączanie sprzętu nagłaśniającego (dla klas VI-VII)
15. 02 (czwartek) – taniec współczesny (dla klas I-VII)
15. 02 (czwartek) – Muzyczne zabawy przy tablicy interaktywnej (dla klas I-VII)
16. 02 (piątek) – papierowe fantazje orgiami (dla klas I-VII)
16. 02 Karaoke (dla klas I-VII)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………….. z klasy …………
w zajęciach podczas ferii zimowych (proszę zaznaczyć „X” wybrane zajęcia), organizowanych w Szkole
Podstawowej nr 3 w Słupcy. Oświadczam, że zapoznałem/-am się ze szczegółowym planem warsztatów,
który zamieszczony jest na stronie szkoły. Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo mojego dziecka do momentu przybycia do szkoły oraz bezpieczeństwo po zakończonych
zajęciach. Po warsztatach odbiorę dziecko osobiście* pozwalam na samodzielny powrót do domu* (proszę
podkreślić właściwe).
…………………………………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna
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