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Wesoły Dzień Polskiego Dziecka 
Laxton Hall, near Corby, Northants, NN17 3AU 

 

sobota 18 czerwca 2022 
 

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na wycieczkę szkolną do Laxton Hall na Wesoły Dzień 
Polskiego Dziecka. Jest to impreza zorganizowana przez Polską Misję Katolicką i przez Polską Macierz 
Szkolną na którą zjeżdżają się uczniowie z polskich szkół z całej Anglii.  

Tydzień przed wycieczką będzie można pożyczyć szkolne koszulki, by móc reprezentować szkołę. 

Podczas dnia jest zorganizowanych wiele atrakcji dla dzieci, są różne zajęcia, zabawy, wyścigi                                
i sportowe zawody. Będą też konkursy muzyczne i recytatorskie.  

Będziemy chcieli stworzyć drużyny by reprezentowały szkołę w piłce nożnej i innych zawodach.  

Radzę przynieść swoje kanapki, ale będzie też do nabycia BBQ – bigos – kawa – ciasta. 

Spotykamy się przed głównym wejściem do szkoły na Hornsey High Street o 8.00 rano. Autobusy 
wyruszają punktualnie o 8.30 a wracają o 19.30. 

Koszt przejazdu autokarem: Rodzice £10.00, Dzieci £5.00 (Pieniądze za obecnych uczniów naszej 
szkoły będą zwrócone po oddaniu koszulek.) 

………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Zgłoszenie na Wycieczkę Szkolną na Dzień Dziecka do Laxton Hall 
Sobota 18 czerwiec 2022 

 

Proszę wypełnić i oddać kierowniczce lub skarbniczce najpóźniej do 21 maja 2022. 
Proszę włożyć formularz i gotówkę do koperty, na której należy napisać: WYCIECZKA, ID rodziny i sumę pieniędzy 

 

Imię i nazwisko dzieci 
 
 
 
 

Klasa w naszej szkole 

Imię i nazwisko rodziców/dorosłych 
 
 
 
 

Nr. telefonu 

 
Proszę podpisać zgodę, że podczas Dnia Dziecka: 
 

1. Biorę odpowiedzialność za własne dzieci i będę się nimi zajmować. 
 

2. Nie będę pić alkoholu na całym terenie Laxton Hall. 
 

3. Pozwalam na to, aby robiono fotografie moich dzieci podczas zawodów.  
 

4. Jestem świadomy tego, że jeśli ja i moje dzieci nie pojadą na wycieczkę, to pieniądze nie zostaną 
mi zwrócone.  

 
 
Podpis .............................................................  Data .................................    Załączam £...........................   


