Gladstone Road Primary School
Wooler Street
Scarborough
Tel: 01723 372566
Text: 07520 634751
Październik 2017
Y6 London Residential Visit 2018
Drodzy Rodzice/Opiekunowie
Data:
Nocleg:
Koszt:
Depozyt:

Wtorek 10 – piątek 13 lipca 2018
YHA at St Paul’s
£260 pełna stawka / £150 obniżona stawka *
£40, płatne najpóźniej do 31 października 2017

Nocleg
Zatrzymujemy się w YHA w St Paul’s. Pokoje dzieci są 2 - 4 osobowe z toaletą i prysznicem.
Posiłki
Śniadanie, lunch oraz kolacje są wliczone, za wyjątkiem lunchu w dniu wyjazdu. O przygotowanie posiłku
na wyjazd prosimy rodziców.
Koszt
Pełna cena wynosi £260 i może być płatna ratami, według zamieszczonego poniżej harmonogramu.
Dzieci, które kiedykolwiek otrzymywały darmowe szkolne obiady mogą kwalifikować się do obniżonej
ceny za wycieczkę £150. W cenie wycieczki jest bluza, którą dzieci mogą zatrzymać jako pamiątkę.
Wszystkie zapłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi (włączając w to depozyt), ponieważ bukujemy i
płacimy za bilety z wyprzedzeniem. Dzieci są ubezpieczone na wypadek choroby, więc jeżeli dziecko nie
może pojechać na wycieczkę ze względu na chorobę, otrzymacie zwrot pieniędzy (wymagane
zaświadczenie lekarskie).
Liczba miejsc
Ilość miejsc wynosi 80. Miejsca są przyznawane na zasadzie ‘kto pierwszy ten lepszy’, będzie również
lista rezerwowych. Aby mieć pewne miejsce prosimy o zapłacenie depozytu £40, przez
www.parentpay.com lub w sekretariacie szkoły. Prosimy również o zwrot poniższej zgody. Depozyt
oraz zgoda na wycieczkę powinny zostać przekazane do wtorku 31 października 2017. Dla dzieci,
które na wycieczkę nie jadą zostaną zorganizowane wycieczki w najbliższej okolicy.
Prosimy pamiętać, iż do momentu wpłaty depozytu dzieci nie mają zarezerwowanego miejsca.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------GLADSTONE ROAD PRIMARY SCHOOL
Y6 London Residential 2018
Child’s Name: ___________________________________________
Imię i nazwisko dziecka

Class: ______________
Klasa

My child would like to part in this residential

YES / NO

Moje dziecko chciałoby pojechać na wycieczkę

I have paid the £40 deposit via
Depozyt zapłaciliśmy

I would like an application form for Free School Meals

TAK/NIE

Parentpay / Cash enclosed
Przez PARENTPAY/GOTÒWKĄ

YES / NO

Poproszę o dokumenty do aplikowania o darmowe posiłki

TAK/NIE

Signed: ____________________________________________

Date: ______________

(Parent/Carer) Podpis Rodzica/Opiekuna

DATA

Wstępny plan wycieczki
Planujemy następujące atrakcje:
Wtorek 10 lipca

Autobus do London
London Eye
Wycieczka po rzece
Wieczorny spacer po St Paul’s

Środa 11 lipca

Tower of London
Przedstawienie Król Lew
Westminster Abbey
Wieczorny spacer po Central London

Czwartek 12 lipca

Queen Elizabeth Olympic Park włączając Orbit, Slide, Velodrome, Aquatics
Centre, Tour
Pływanie w basenie olimpijskim
Kolacja

Piątek 13 lipca

Świat Harrego Pottera
Autobus do Scarborough

Harmonogram płatności
Jeżeli chcecie Państwo płacić ratami, prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu.
£260
£40.00 depozyt

Nie później niż
Wtorek 31 październik

£150 *
£40.00 depozyt

Nie później niż
Wtorek 31 październik

£40.00

Piątek 1 grudnia

£20.00

Piątek 1 grudnia

£40.00

Czwartek 1 lutego

£20.00

Czwartek 1 lutego

£35.00

Czwartek 1 marca

£20.00

Czwartek 1 marca

£35.00

Czwartek 29 marca

£20.00

Czwartek 29 marca

£35.00

Wtorek 1 maja

£15.00

Wtorek 1 maja

£35.00

Piątek 1 czerwca

£15.00

Piątek 1 czerwca

* Obniżony koszt wizyty i darmowe szkolne posiłki
Jeżeli kiedykolwiek aplikowali Państwo o darmowe szkolne posiłki i Wasze dziecko otrzymywało je (w
jakimkolwiek roku szkolnym w przeciągu 6 lat pobytu w szkole), możecie otrzymać zniżkę na wycieczkę.
Zachęcamy wszystkich rodziców, którzy myślą, że są uprawnieni do zniżki do złożenia odpowiednich
dokumentów tak szybko, jak to możliwe.
Jeżeli uważacie Państwo, iż zniżka się Wam należy, prosimy o zaznaczenie tego na formularzu, abyśmy
mogli przekazać Wam odpowiednie dokumenty.
Dla dzieci zostających w szkole będzie odrębny harmonogram wycieczek.
Yours sincerely,

Mr K Wright
Headteacher

