INFORMACJA O WYJEŹDZIE
na „Wesoły Dzień Polskiego Dziecka”
w Laxton Hall sobota 22 czerwca 2019r.
W sobotę 22 czerwca 2019r, Polska Szkoła organizuje wyjazd na Wesoły Dzieo Polskiego
Dziecka który odbędzie się w Laxton Hall w Northamptonshire (NN17 3AU),
około 60 kilometrów na północ od Luton (niedaleko Peterborough).
W związku z wyjazdem, w sobotę 22 czerwca zajęd szkolnych nie będzie.
Wyjazd autokarem o godzinie 8:30 rano z Downside School (z parkingu przy Pizza Hut).
Powrót do Luton około 19.00. Cena dojazdu £5.00 dla dzieci z Polskiej Szkoły i dla
dorosłych osób towarzyszących.
Jak w poprzednich latach będą zespołowe rozgrywki sportowe w następujących
dziedzinach: dwa ognie, siatkówka, ping-pong, szachy. Będą również konkursy –
muzyczny, recytatorski i taneczny. Poza tym, będą zajęcia artystyczne, przejażdżki
kucykiem, wyścigi w workach, z woreczkiem na głowie itp,.
Funkcjonowad będzie stoisko BBQ i kawiarnia.
Laxton Hall znajduje się w dużym parku i wstęp na teren parku jest ograniczony.
Ze względu na bezpieczeostwo dzieci prosimy, aby towarzyszyła im przynajmniej jedna
osoba dorosła.
Zgłoszenia prosimy zwrócid do administracji szkoły.
Wymagane jest, aby OSOBY (rodziny) udające się do Laxton Hall WŁASNYM
TRANSPORTEM również wypełniły formularz na wyjazd szkolny.
Jeżeli będzie więcej zgłoszeo niż miejsc w autokarze, pierwszeostwo mają młodsze dzieci
i osoby towarzyszące.
Przypominamy, że nie należy parkowad samochodów na parkingu szkolnym.
Informujemy, że w czasie wycieczki obowiązuje strój szkolny - koszulka z logiem Polskiej
Szkoły w Luton i Dunstable.
Kierownik Szkoły, Marian Biskupski

REGULAMIN
WESOŁY DZIEO POLSKIEGO DZIECKA
LAXTON HALL 2019
Z troski o zdrowie i bezpieczeostwo wszystkich uczestnikὀw na terenie ośrodka
obowiązuje całkowity zakaz:
 palenia własnych BBQs
 picia alkoholu
 palenia papierosὀw, poza wyznaczonym miejscem
 używania wulgarnego języka
 prowadzenia własnej działalności komercyjnej
Nauczyciele:
 parkują samochody i autokary na wyznaczonym parkingu,
 zgłaszają drużyny do rozgrywek sportowych,
 wyznaczają osoby odpowiedzialne za drużyny,
 mają listę imienną uczniόw obecnych na imprezie,
 informują dzieci o punktach zbornych w razie pożaru, czy innego
niebezpieczeostwa,
 informują dzieci o punkcie zbiόrki własnej szkoły,
 informują dzieci o dwόch punktach informacyjnych: na scenie za budynkiem
głόwnym i przed budynkiem głόwnym, na prawo od grilla,
 informują uczestnikόw o punkcie pierwszej pomocy – St John’s Ambulance.
Uczniowie:
 słuchają nauczycieli, rodziców, organizatorów i pomocników,
 wrzucają śmieci do kosza, względnie czarnych worków,
 nie wychodzą poza teren ani do lasu,
 nie kłócą się, nie biją się i szanują siebie nawzajem,
 nie wchodzą na drzewa.
Wszyscy dbamy o porządek terenu i kulturalne zachowanie.
Prosimy wszystkich obecnych o dbanie o swoje rzeczy oraz o bezpieczeostwo
uczestników.
W razie potrzeby kontaktujemy się z następującymi osobami:
 Aleksandra PODHORODECKA: 07944188863
 Marek TOMAS: 07956365168
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WYDALENIA GOŚCI, KTÓRZY NIE PODPORZĄDKOWUJĄ
SIĘ POWYŻSZEMU REGULAMINOWI.
WSZYSTKIE ATRAKCJE DLA DZIECI SĄ BEZPŁATNE.
GRILL I KAWIARNIA OBSŁUGIWANE SĄ PRZEZ WOLONTARIUSZY, A CAŁY Z NICH
DOCHÓD, DZIĘKI WASZYM ZAKUPOM, BĘDZIE PRZEZNACZONY NA ORGANIZACJE DNIA
DZIECKA W 2020.
DZIĘKUJEMY!

