
Wyrażam zgodę na wyjazd córki / syna 

……………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka) 

Do kina w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie na film „Piotruś Pan i Alicja  

w Krainie Czarów”,  dnia 21 lipca 2021r. (tj. środa). Wyjazd organizowany  

i finansowany jest przez Dębińskie Centrum Kultury w ramach zajęć wakacyjnych. 

Początek seansu filmowego o godz. 10:00. 

Planowana godz. wyjazdu 9:00 z parkingu przy budynku DCK.  

Powrót ok. godz. 14:00. Prosimy o zabranie przez dzieci napoju. 

Oświadczam, iż stan zdrowia dziecka pozwala mu na udział w wyjeździe.  
 

…………………             ……………………………..…… 
Data      Podpis rodzica 

DĘBIŃSKIE CENTRUM KULTURY TEL. 14/66 58 661 

Wyrażam zgodę na wyjazd córki / syna 

……………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka) 

Do Wierzchosławic, na edukacyjną ścieżkę przyrodniczą do lasu,   

dnia 23 lipca 2021r. (tj. piątek). Wyjazd organizowany i finansowany jest przez 

Dębińskie Centrum Kultury w ramach zajęć wakacyjnych.  

Planowana godz. wyjazdu 8:00 z parkingu przy budynku DCK. Powrót ok. godz. 15:30 

Prosimy o zabranie przez dzieci napoju, dodatkowych kanapek. Oprócz naszego 

poczęstunku (bułka, owoc), dzieci nie będą miały zapewnionego wyżywienia  

ani możliwości zakupu dodatkowego prowiantu, gdyż w otoczeniu rezerwatu  

nie będzie możliwości zakupów 

Oświadczam, iż stan zdrowia dziecka pozwala mu na udział w wyjeździe.  
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