
                       ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 

Prezes MUKS „Ziółka”: Artur Pachala 

 

ZIELONA SZKOŁA  

„Hej żeglujże żeglarzu! 2021” 

ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK „PERKOZ” W WASZECIE 

NAUKA ŻEGLARSTWA, PŁYWANIA NA DESCE,  

                           SPŁYWY KAJAKOWE, FESTIWAL KOLORÓW, ANIMACJE !  

 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na udział syna/córki w „Zielonej Szkole – 
„MAZURY – WASZETA 2021” organizowanej przez Szkołę Podstawową im. 

ks. J. Twardowskiego w Kolniczkach oraz  Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Ziółka” Nowe Miasto nad wartą. Lekcje żeglarstwa pod okiem 

wykwalifikowanych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Obóz będzie 
trwał 7 dni i odbędzie się w dniach od 28 czerwca 2021 (poniedziałek) do  4  

lipca (niedziela) 2021 r. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej. (kierownik: Artur Pachala), całodniowe wyżywienie, 

niezapomniane wrażenia i atrakcje ! Obóz przeznaczony jest dla dzieci w wieku 
od 8 – 14 lat (od I do VIII klasy).  

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W ŻEGLARSKIM OŚRODKU 

SZKOLENIOWYM „PERKOZ”, POLSKIEGO ZWIĄZKU 
HARCERSTWA POLSKIEGO  W WASZECIE https://perkoz.zhp.pl 
Nie jest potrzebna umiejętność pływania!  Całkowity koszt szacujemy tylko na 

700 zł od ucznia !  

Wpłaty będziemy przyjmować w dwóch ratach do 20 grudnia 2020 r. i 15 
maja 2021 r. lub w 8 ratach po 88 zł (październik, listopad, grudzień, 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj).  
Wpłaty można dokonywać w sekretariacie SP w Kolniczkach.  
Proszę o zadeklarowanie sposobu wpłat na obóz sportowy. Proszę ZAZNACZYĆ KÓŁKO X: 
⃝8 rat (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj 8 rat po 88 zł  
⃝2 raty I rata do 20 grudnia 2019 – 350 zł, II rata – do 15 maja 2020 -  350 zł  

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki …………………………… z klasy……… 
w obozie żeglarskim „Hej żeglujże żeglarzu 2021”. 

 

Data Podpisy rodziców 
 ……………………….              ………………………….       …………………………. 
Udział dziecka w obozie wypoczynkowo - sportowym to m. in. 
rozwijanie zdolności i umiejętności, rozwijanie samodzielności, 
umiejętności współpracy w grupie oraz aktywny wypoczynek. 
Zajęcia będą dostosowane do możliwości i zdolności dzieci. 
LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Zapraszamy ! 


