
OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, .................................................... ........................................, klasa ................... 

nr PESEL ............................................w akcji Caritas Archidiecezji Krakowskiej „Dzieci marzą o wakacjach” – 22. maja 2010 

(zbiórka rzeczowo–pieniężna pod stałą opieką min. 2 opiekunów). Uczniowie mają zagwarantowany: bezpłatny przejazd busem 

oraz II śniadanie.  

W czasie akcji obowiązywał będzie następujący strój: koszulka i czapeczka Caritas oraz identyfikator akcji. 

Plan akcji (może ulec modyfikacji): 

1. Wyjazd busa firmy przewozowej 9:15 (Rynek). 

2. Od 10:00 do 12:30 (zbiórka darów i środków finansowych w CH „Jan” w Myślenicach). 

3. Ok. 12:30 – czas wolny 

4. 13:40 powrót do Sułkowic. 

 

Członek SKC 64/  kandydat /  sympatyk*  

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

* niepotrzebne skreślić     podpis rodziców lub opiekunów 
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