AKCJA „LATO W MIEŚCIE 2019”

Nr r-ku do wpłat na akcję „Lato w mieście”

12 8009 0007 0019 7080 2001 0003
06.06.2019
Informacja dla rodziców / opiekunów dzieci zapisanych na akcję „Lato w
mieście”
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 3 czerwca br. informujemy, iż
w terminie do dnia 12 czerwca br. (termin ostateczny) należy dokonać opłaty za
uczestnictwo Państwa dziecka w akcji „Lato w mieście”.
Opłaty należy dokonać na wydzielony rachunek bankowy szkoły, do której
dziecko zostało zapisane. Numer rachunku do uzyskania w szkole lub na stronie
internetowej szkoły.
Przypominamy, że koszt uczestnictwa wynosi 150,00 zł / 1 tydzień od dziecka.
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, w
której będzie realizowany wypoczynek letni oraz treść: „letni wypoczynek
dziecka w dniach …”.
03.06.2019
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 20 maja br. oraz w związku
z zakończeniem zbierania zapisów uczestników akcji informujemy, że akcja
„Lato w mieście 2019” odbędzie się we wszystkich planowanych szkołach
podstawowych, we wcześniej wskazanych terminach.
Prosimy o pilne przekazanie do odpowiedniej szkoły (nie później niż do
07 czerwca 2019r.) karty zgłoszenia uczestnika.
Informację o terminie i formie płatności podamy na stronie internetowej
www.lomianki.pl w dniu 6 czerwca 2019.

Akcja dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łomianki zaplanowana jest od 24 czerwca do 31
sierpnia 2019 r. Uczniowie w tym czasie będą mogli skorzystać z bogatej propozycji zajęć.
Przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od 7.00-8.00 rano do 16.00-17.00 po
południu szkoły zapewnią opiekę uczniom. W placówkach będą organizowane m.in. zajęcia
stacjonarne (sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne) oraz zajęcia poza
placówkami.
Udział w akcji jest odpłatny. Tygodniowy koszt wynosi: 150,00 zł. W cenie wliczone są dwa
posiłki: śniadanie i obiad.
Akcja planowana jest w pięciu szkołach podstawowych, w różnych terminach, pod
warunkiem zebrania grupy co najmniej 14 dzieci (na zajęcia w jednym tygodniu). Zapisy

potrwają do 31 maja 2019 r. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się
bezpośrednio do wybranej szkoły w celu zapisania dziecka.
Harmonogram szkół biorących udział w akcji:
SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 - od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r., informacje
i zapisy: tel. (22) 751 10 23
SP nr 3: Łomianki, ul. Staszica 2 - od 24 czerwca do 19 lipca 2019 r., informacje i zapisy:
tel. (22) 751 56 10
SP w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 - od 8 lipca do 19 lipca 2019 r., informacje
i zapisy: tel. (22) 751 20 88
SP nr 2: Łomianki, ul. Partyzantów 31 – od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 r., informacje
i zapisy: tel. 510 484 999
SP nr 1: Łomianki, ul. Warszawska 73 – od 19 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r., informacje
i zapisy: tel. (22) 751 15 54.
Ostateczną informację, w których szkołach będzie prowadzona akcja oraz termin
dokonywania wpłat przez rodziców podamy 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej
www.lomianki.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2019”
znajduje się w STREFIE RODZICA

