
DEKLARACJA 

PIKNIK  Z OKZAJI  ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2015 / 2016 

Candlewood Swim Club 

31 Newbury Road, 

Howell, New Jersey 07731 

SOBOTA 4 CZERWIEC 2016 godz: 2:00 pm – 6 pm 

(w razie deszczu niedziela 5 czerwiec) 

Zapraszamy serdecznie na wspólne popołudnie w miłej rodzinnej atmosferze. Wstęp $25,00 od osoby. Uczniowie naszej szkoły 

,nauczyciele oraz młodzież pomagająca wstęp maja ufundowany przez komitet rodzicielski. Dzieci do 3 r.ż wstęp bezpłatny.  Do 

naszej dyspozycji bedzie duży basen, mały basenik dla dzieci,  playground, huśtawki, kort tenisowy, boisko do koszykowki, 

siatkówki.Wszelkie sprzęty (piłki, rakiety do tenisa itp) można użytkować po wcześniejszym okazaniu drobnego depozytu , który 

zostanie zwrócony w momencie zwrotu sprzętu. Deklaracje prosimy zwrócić do 20 maja ( zakończenie roku szkolnego). W razie 

jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Dorotą Sroką tel: 732-850-6837 

Moje dziecko(i) będzie(a) uczestniczyło w pikniku 4 czerwca 2016  (My child (children) will attend picnic on 

June 4, 2016.)  

Imię i Nazwisko dziecka (First Name & Last Name ) Wiek dziecka (child’s age ) 

  

  

  

  

 

Rozumiem, że szkoła, nauczyciele ani komitet rodzicielski nie biorą żadnej odpowiedzialności za moje dzieci w tym dniu.  

(My signature below indicates that as the parent/legal guardian of the minor (minors) for whom this application submitted agrees to 

release, indemnify, and hold harmless the Polish School, its directors, appointees, and representatives from any claim arising from said 

minors (and their guardians on that day) participation in the school sponsored activities and from any claim arising from participation 

of my family in the school sponsored activities. I also agree to comply with and abide by all rules, regulations and policies of the 

Polish School and Associations which are affiliated.)  
 
Podpis (Signature):___________________________Data (Date):____/_____/______ Numer  tel: _______________  

 
Osobą odpowiedzialną za dzieci w tym dniu będzie: 

(Responsible person for my child (children) on that day will be):    

 
Imię i Nazwisko (Name): 

Dodatkowe osoby biorace udział w pikiku : 

Imię i Nazwisko Dzieci do 3 r.ż  FREE INNI $ 25,00 SUMA 

    

    

    

    

    

    

    
 


