Gladstone Road Primary School
Wooler Street
Scarborough
Tel: 372566
October 2017
Y4 Residential Visit Whitby 2018
Drodzy Rodzice/Opiekunowie
Wstępny harmonogram wycieczki: Daty:
Nocleg:
Koszt:
Depozyt:

Poniedziałek 14 – środa 16 maja 2018
Sneaton Castle Centre, Whitby
£85 pełna cena / £40 obniżona cena
£20 pełna cena / £10 obniżona cena, płatne najpóźniej do 20 października 2017

Nocleg i posiłki
Centrum Sneaton Castle w Whitby było używane przez naszą szkołę podczas poprzednich wizyt. Dzieci
mają do dyspozycji pokoje 1,2,3 oraz 4 osobowe. Centrum ma świetny catering, klasy oraz tereny
zielone. Śniadanie, lunch oraz kolacje są wliczone, za wyjątkiem lunchu w dniu wyjazdu. O
przygotowanie posiłku na wyjazd prosimy rodziców.
Koszt
Pełna cena wynosi £85 i może być płatna ratami, według zamieszczonego poniżej harmonogramu. Dzieci,
które kiedykolwiek otrzymywały darmowe szkolne obiady mogą kwalifikować się do obniżonej ceny za
wycieczkę £40 Szkoła pokrywa część kosztów wycieczki, jednakże jeżeli uzbierana kwota nie będzie
wystarczająca wycieczka zostanie odwołana. Depozyt nie podlega zwrotowi za wyjątkiem choroby
dziecka (potwierdzonej przez lekarza).
Liczba miejsc
Liczba miejsc jest ograniczona, aby zapewnić dziecku miejsce prosimy o wpłatę depozytu (przez
www.parentpay.com lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły) oraz zwrot zgodny nie później niż do
piątku 20 października.
Prosimy pamiętać, iż do momentu wpłaty depozytu dzieci nie mają zarezerwowanego miejsca.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GLADSTONE ROAD PRIMARY SCHOOL
Year 4 Residential Visit – Whitby 2018
Child’s Name: __________________________________________

Class: _______________

Imię i nazwisko dziecka

Klasa

I would like my child to participate in the Y4 Whitby Residential

YES / NO

Wyrażam zgodę na wycieczkę

I enclose a deposit of:

TAK/NIE

£20 / £10 / Paid via ParentPay

Załączam depozyt

I would like a Free School Meal Application form
Poproszę o dokumenty do aplikowania o darmowe posiłki

Signed: ______________________________________________
(Parent/Carer) Podpis Rodzica/Opiekuna

£20/£10/Zapłacono przez ParentPay

YES / NO
TAK/NIE

Date: _______________

Plan wycieczki
Grupy będą podane kiedy będziemy znali całkowitą liczbę dzieci biorących udział w wycieczce.
Grupa 1

Grupa 2

Poniedziałek 14

Wioska Goathland & Spacer

Zajęcia w museum Cleveland Mining

Wtorek 15

Danby: Spacer po dolinie oraz wrzosowiskach (ok.8 km). Obie grupy.

Środa 16

Zajęcia w museum Cleveland Mining

Wioska Goathland & Spacer

Harmonogram płatności
Jeżeli chcecie Państwo płacić ratami, prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu. Pełna kwota
może być zapłacona w dowolnym momencie.
Pełna cena £85
£20.00 depozyt

Obniżona cena £40*
Piątek 20 paździenik

£10.00 depozyt
£10.00

Piątek 20 paździenik

£15.00

Piątek 1 grudzień

Piątek 1 grudzień

£15.00

Czwartek 1 luty

£5.00

Czwartek 1 luty

£15.00

Czwartek 1 marzec

£5.00

Czwartek 1 marzec

£10.00

Czwartek 29 marzec

£5.00

Czwartek 29 marzec

£10.00

Wtorek 1 maj

£5.00

Wtorek 1 maj

* 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.
Mamy nadzieję, że dla dzieci, które nie pojadą na wycieczkę uda nam się zorganizować wycieczkę do
Goathland. Program na ten dzień oraz szczegóły podamy w późniejszym terminie.
Yours sincerely,

Mr K Wright
Headteacher

