
XXIX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II 

 Władysławowo, 03-04 czerwca 2016 r.  

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II ul. Morska 1, 84-120 Władysławowo 

Tel/fax (58) 6740441, http://www.zs1wladyslawowo.pl, e-mail: zs1@wladek.info 

 KARTA ZGŁOSZENIA 

(proszę wypełnić komputerowo I przesłać e-mailem: zs1@wladek.info, można pobrać ze strony www.zs1wladyslawowo.pl) 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZJAZDU 1

imię i nazwisko, stanowisko 

 

 
szkoła  
ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta, województwo  
Tel. stacjonarny i/lub komórka  
e-mail: obowiązkowo (korespondencja będzie 
odbywać się tylko drogą elektroniczną)  
 
 Zgłaszam uczestnictwo w XXIX Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana  Pawła II         ( termin zgłoszenia 

do dnia 30.04.2016 r.) 
 Dokonam wpłaty wpisowego w wysokości 170 zł do dnia 30 kwietnia 2016 (opłata za hotel we własnym 

zakresie)2 
 Będę korzystać z noclegu w szkole z 2 na 3 czerwca 2016 (należy zabrać śpiwór) 

 Będę korzystać z noclegu w szkole z 3 na 4 czerwca 2016 

 Zamawiam obiad 4 czerwca 2016 roku 

 Zamawiam kolację 02 czerwca 2016  (czwartek- 10 zł płatne w szkolnej stołówce) 

 Zamawiam kolację 04 czerwca 2016 (sobota – 10 zł płatne w szkolnej stołówce) 

 Zgłaszam udział w wycieczce 

 Zgłaszam udział w rejsie statkiem po Bałtyku- sobotę w godz.18.00-19.30 

 Zgłaszam udział w rejsie szkolnymi żaglówkami- sobota w godz.9.30-13.30 

 Wędkowanie na morzu – 04 czerwca w godz. 7.00-15.00, koszt 150 zł (zgłoszenia do 30.04.2016) ilość miejsc 
ograniczona 

 Proszę o wystawienie rachunku3                                    

 
instytucja  
ulica i numer domu  
kod pocztowy, poczta, NIP  
tel. stacjonarny i/lub komórka  
Dane do przelewu: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie 
Nr rachunku 90834800030000000696740001       
 
……………………………………………………………………                  …………………………………………………………… 
miejsce i data wypełnienia      podpis osoby zgłaszającej uczestnictwo 

                                                           
1 W zjeździe uczestniczą osoby dorosłe, dyrektorzy szkół lub pracownicy upoważnieni przez dyrektorów, nie 
więcej niż dwie osoby z danej szkoły. Każdy uczestnik wypełnia osobną kartę zgłoszeniową 

 
2 Wpisowe obejmuje wszystkie koszty organizacyjne, opłatę za śniadania, obiady oraz kolację; nie obejmuje 
kosztów noclegu 

 
3 Uczestnicy zjazdu odbierają rachunek w sekretariacie 


