
INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

„JUŻ PŁYWAM” 2016 

GRUPA ŚRODA 

 
Wyjazd spod szkół i przyjazdy  zawsze o tej samej  godzinie. Prosimy o przybycie kilka minut 
wcześniej. Podana godzina jest godziną odjazdu autobusu. Nie czekamy na spóźnialskich!!! 

SP 2 w Brzeszczach 14.30 

SP Jawiszowice 14.35 przystanek  Jawiszowice Kółko 

SP Zasole godz. 14.40 przystanek Zasole obok Strażnicy 

SP Skidziń  godz.14.45 przystanek Skidziń obok Baru Milusia u Waligóry  

SP-Przecieszyn  godz.14.50 przystanek Przecieszyn obok szkoły 

SP-1- nie ma dojazdu-uczniowie przychodzą sami  lub są dowożeni przez rodziców na basen  

Nauka rozpoczyna się o godz. 15.00 i trwa  2 godziny do godz. 17.00 

Planowany powrót  z basenu w następujących godzinach:  

SP-1- nie ma odwozu- uczniowie wracają sami  lub są odbierani przez rodziców z basenu o 17.00 

SP-Przecieszyn  godz.17.10-17.15 przystanek Przecieszyn obok szkoły 

SP Skidziń  godz.17.15-17.20 przystanek Skidziń obok Baru Milusia u Waligóry  

SP Zasole godz. 17.25-17.35 przystanek Zasole obok Strażnicy 

SP Jawiszowice 17.40-17.45 przystanek  Jawiszowice Kółko 

SP 2 w Brzeszczach 17.50 

Pierwszy wyjazd już w najbliższą środę tj. 06.04.2016r. 

Kolejne wyjazdy: (zawsze w środy) 

2/13.04.2016r. 
3/20.04.2016r. 
4/27.04.2016r. 
5/04.05.2016r. 
6/11.05.2016r. 
7/18.05.2016r. 
8/25.05.2016r. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł  jako udział własny 
dziecka w projekcie do dnia 4.04.2016r. 

Wpłaty można dokonać osobiście w kasie Urzędu Gminy Brzeszcze ul. Kościelna 4 lub na 
podane konto bankowe : 55 8446 1016 2002 0075 2374 0001 Urząd Gminy w Brzeszczach  
ul. Kościelna 4; 32-620 Brzeszcze  



z opisem w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka  projekt „ Już pływam 2016” 

W przypadku rezygnacji prosimy rodziców o niezwłoczny kontakt, ponieważ na listach 

rezerwowych czekają inne dzieci. nr tel. 32-21-11-593 lub  32-21-11-565 

 

 

Prosimy rodziców/opiekunów o odcięcie i wypełnienie oraz podpisanie poniższego 

oświadczenia. Dziecko powinno je przynieść na I zajęcia i oddać opiekunowi  w autobusie.  

 

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

 

OŚWIADCZENIE                                                                                                                                    

dotyczące powrotu dziecka z zajęć w ramach projektu  „Już Pływam 2016” 

Proszę wybrać  tylko 1 punkt I lub II ( otoczyć kółkiem) i się pod nim podpisać. 

 

1.  Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego 

dziecka……………………………………………………… z miejsca powrotu autobusu do domu po 

zakończonych zajęciach „Już Pływam”. 

…………………………………………..…..                              

Podpis rodzica/opiekuna 

 

2. Ja niżej podpisany nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego 

dziecka……………………………………………………… z miejsca powrotu autobusu do domu po 

zakończonych zajęciach „Już Pływam”.  Dziecko będzie odbierane przeze mnie lub 

następującą osobę (y)…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………..…..                              

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 


