
 
Wyrażam zgodę na wyjazd córki / syna 

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

Do Kopalni soli w Bochni i Muzeum motyli w Bochni,   

dnia 8 lipca 2021r. (tj. czwartek). Wyjazd organizowany i finansowany jest przez 

Dębińskie Centrum Kultury w ramach zajęć wakacyjnych.  

Zbiórka o godz. 7:30 w Dębińskim Centrum Kultury. Planowana godz. wyjazdu 7:45 z 

parkingu przy budynku DCK. Powrót ok. godz. 15:45 

Prosimy o zabranie przez dzieci napoju, drobnych kieszonkowych, np. na lody, 

oraz ubrania z długim rękawem (gdyż temperatura w kopalni jest o wiele niższa niż 

na zewnątrz!) 

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

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

 
DĘBIŃSKIE CENTRUM KULTURY TEL. 14/66 58 661 
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