„CO TAM KUKA W LESIE?”
Stowarzyszenie „BLASK” oraz nauczyciele Zespołu Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.
zapraszają na rajd przyrodniczy połączony z grą terenową.

21 października 2017r. (sobota)
Zbiórka uczestników rajdu o godzinie 9.45 przy wigwamie
„WIDAWKA”w Jeżewie.
Po zakończeniu rajdu zapraszamy na ciepły poczęstunek
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie.
Uczestników rajdu (drużyny 5-osobowe w tym 1 osoba dorosła –
opiekun grupy) można zgłaszać
do 16 października 2017 r. (poniedziałek) do godziny 12.30
w bibliotece Zespołu Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.

lub mailowo: blaskborek@gazeta.pl, podając dane potrzebne
do ubezpieczenia: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL.
Osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć również pisemną zgodę
rodzica na udział w rajdzie
(formularz zgody dostępny w bibliotece Zespołu Szkół).

Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku
na łonie przyrody!!!
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie
w Gostyniu.

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA UDZIAŁ DZIECKA W RAJDZIE PIESZYM
........................................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

........................................................
(adres)

…....................................................
(telefon)

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ........................................................................................
w drużynowym rajdzie pieszym pod hasłem „Co tam kuka w lesie?”, który odbędzie się
21 października 2017 r.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w rajdzie.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi
rajdu..............................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Oświadczam, że są mi znane zasady dotyczące uczestnictwa mojego dziecka rajdzie.

.........................................

.............................................................

(data)

(podpis rodzica / opiekuna)

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA UDZIAŁ DZIECKA W RAJDZIE PIESZYM
........................................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

........................................................
(adres)

…....................................................
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(data)

(podpis rodzica / opiekuna)

