
 
 
 
 
 
 

GMINNE CENTRUM KULTURY 
GMINA TERESPOL 

 
Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze  

Tel: 83 411 20 60, Fax: 83 411 20 69, Email: biurogck@gminaterespol.pl 

 
                                                                                                     Kobylany, dnia 01.07.2022r. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

WYJAZD DO SERPELIC  DN. 18.07.2022r. 

 

1. Miejsce i godzina zbiórki: 

18.07.2022r. godz. 8.00, przy budynku Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach; 
 

2. Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki: 

18.07.2022r. ok. godz. 15.30, przy budynku Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach; 
 

3. Harmonogram wyjazdu: 

- Wyjazd z Kobylan do Serpelic o godz. 8:30 

- Wizyta w Parku Linowym w Serpelicach oraz obiad w godz. 9:15 - 14.30 

- Przyjazd do Kobylan ok. godz. 15.30 
 

Po zakończeniu wycieczki Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z miejsca zbiórki ! 
 

4. Telefon kontaktowy do kierownika wycieczki: 

Magdalena Jaszczuk – 508 249 472 
 

5. Na podróż należy zabrać: 

- Lekkostrawny suchy prowiant, napoje niskosłodzone niegazowane; 

- W razie choroby lokomocyjnej proszę zaopatrzyć dziecko w woreczki foliowe, odpowiednie leki  

na czas wycieczki i drogę powrotną, oraz podać w domu leki na pół godziny przed podróżą;  

(prosimy także o poinformowanie o tym fakcie kierownika wycieczki) 
 

6. Zasady ogólne: 

Kierownik wycieczki na czas jej trwania zastępuje uczestnikom rodziców. W związku z tym rodzice 

udzielają mu niezbędnego wsparcia i odpowiednich uprawnień z zakresu władzy rodzicielskiej. 
 

7. Opłata: 

Wpłaty w wysokości 50,00 zł należy dokonać na konto bankowe Gminnego Centrum Kultury 

w Kobylanach, maksymalnie dwa dni przed planowanym wyjazdem. 
 

Numer rachunku bankowego: 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 

83 8025 0007 0090 8364 2000 0010 

tytuł przelewu: data wyjazdu, imię i nazwisko dziecka. 
 

8. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

- Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

- Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników 

(pogodzić się z faktem, iż opiekunowie zawsze mają rację). 

- Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia kierownika wycieczki. 

- Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, 

w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

- Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

- Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 
 

UWAGA! 

Dziecko zobowiązane jest dbać o swój bagaż i pieniądze. Kierownik wyjazdu oraz opiekunowie  

nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione podczas wyjazdu rzeczy/przedmioty. 

 

 

 


