
 Kłomnice, dnia 29.01.2018 r.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………

w zajęciach i wycieczce  do :
1. 29 stycznia 

(Poniedziałek)
10.00 do 13.00

Pierwsze spotkanie organizacyjne. Podział dzieci i 
młodzieży na grupy zainteresowań.
Zaznajomienie dzieci i  młodzież z Regulaminem zajęć 
feryjnych, zwłaszcza z zachowaniem bezpieczeństwa, 
umiejętności korzystania z przyborów ze Świetlicy Filii 
Biblioteki w Pacierzowie,ul. Częstochowska 2a  oraz 
kontaktów z rówieśnikami w ramach koleżeńskiej, 
przyjaznej atmosfery spędzania wolnego czasu. 
Organizacja Teatru i wybór repertuaru tekstów Jana 
Brzechwy. Praca nad lalkami  i scenografią.
Przygotowywanie lalek i scenografii do etiud 
teatralnych  przez Grupę plastyczno-recyklinową.
- Sprawdzenie przedłożenia dokumentów  przez dzieci 
i  młodzież: wnioski rodziców oraz oświadczenia.
Poczęstunek i umówienie się na kolejny dzień.

2. 30 stycznia 
(Wtorek)
10.00 do 13.00

Dyskoteka wraz z konkursami i zabawami 
sprawnościowymi z nagrodami.
Mini warsztaty taneczne. 
Konkurs na najlepszy kostium i najlepszą parę 
taneczną.
Happening

3. 31 stycznia
(Środa ) 
 10.00 do 13.00

„Cała Polska czyta dzieciom” popisy ze sztuki 
czytania. Zajęcia plastyczne interpretacja w formie 
malunków, rysunków, obrazów. Wystawa. 
Gry i zabawy z nagrodami. Zgaduj -zgadule. Zajęcia z 
gier dramatycznych.

4. 1 lutego 
(Czwartek)
10.00 do 13.00

Przygotowania do Imprezy Integracyjnej w sobotę. 
Prezentacja wszystkich form. Popisy artystyczno-
rekreacyjne, przygotowanie sali, poczęstunku itp. 
Przypomnienie o organizacji Jarmarku Garażowego, w 
zależności od aury – sala, lub w plenerze.

5. 2 lutego 
(Piątek) 
10.00 do 13.00

Impreza Integracyjna, z dyskoteką i innymi formami, 
jak wyżej.

6. 3 lutego 
(Sobota) 
10.00 do 12.00

Gry i zabawy.

7. 7 lutego 
(Środa) 
8.00 do 16.00

Wycieczka Autokarowa do Solparku
w Kleszczowie

8. 9 lutego(Piątek) 
8.00 do 17.00

Wycieczka autokarowa do Muzeum w Żarkach



* podkreślić należy x  w  rubryce udział dziecka,  w wybranej wycieczce organizowanej przez 
GOK w Kłomnicach.

1. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 
zbiórki,  a domem.

2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
wycieczce.

3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 
hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 
dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

4. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi : 

5. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w 
trakcie trwania wycieczki.

6. Zobowiązuję się do  odebrania z wycieczki mojego dziecka. W przypadku mojej 
nieobecności dziecko odbierze …………………….

                                                                                                                       Podpis rodzica :
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