
ZAJĘCIA Z NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO 2019 

1. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klasy 4 oraz nowoprzybyłych uczniów z klas 5-8. 

2. Zajęcia dla uczniów są bezpłatne. Koszt pokrywa szkoła.  

3. Zajęcia odbywać się będą na stoku w Koszałkowie.  

4. Zajęcia prowadzić będzie instruktor narciarstwa zjazdowego.  

5. Proszę o zadbanie o to, aby uczniowie uczestniczyli w tych dodatkowych zajęciach, gdyż później nie 

będzie już takiej możliwości. Szkoła będzie organizowała wyjazdy, ale uczestniczyć w nich będą mogły 

tylko osoby, które brały udział w szkoleniu. Nie możemy zabierać dzieci, które nie opanowały jeszcze 

podstawowych technik zjazdowych.  

6. Z uwagi na brak autokarów od niedzieli do wtorku wyjazdy będą organizowane szkolnymi busami i 

samochodem dyrektora lub innym samochodem. 

7. Terminy: 

data klasy Organizacja wyjazdu 

10.02.2019 
niedziela 

Klasy  
5-8 

Rodzice dowożą uczniów do szkoły. Wyjazd ze szkoły o godz. 13.00. 
Szkolenie w Wieżycy – 4 h. Planowany powrót do szkoły ok. 19.30. 
Dojazd do Wieżycy szkolnym busem oraz z dyrektorem 
samochodem.  
Uczniowie: 
Klasa 5: 

1. Daria  
2. Kacper  
3. Błażej  
4. Kacper  
5. Jan – bus zabierze po drodze - Wygoda  

Klasa 6: 
1. Amelia  
2. Zuzanna S 
3. Nikodem  

Klasa 7: 
1. Marcin  
2. Patrycja  

3. Paulina – bus zabierze po drodze - Wygoda 
Opieka: Przemysław Łagosz, Łukasz Jakubek, Dorota Pawelczyk. 

11.02.2019 
poniedziałek 

Tylko 
klasa 4 

Rodzice dowożą uczniów do szkoły. Wyjazd ze szkoły o godz. 12.00. 
Szkolenie w Wieżycy – 4 h. Planowany powrót ok. 18.00. 
Dojazd do Wieżycy szkolnym busem oraz ewentualnie z dyrektorem 
samochodem.  
Opieka: Przemysław Łagosz, Łukasz Jakubek, Dorota Pawelczyk. 

12.02.2019 
wtorek 

Tylko 
klasa 4 

Rodzice dowożą uczniów do szkoły. Wyjazd ze szkoły o godz. 8.00. 
Szkolenie w Wieżycy – 4 h. Planowany powrót ok. 14.00. 
Dojazd do Wieżycy szkolnym busem oraz ewentualnie z dyrektorem 
samochodem. 
Opieka: Sabina Lejk, Łukasz Jakubek, Dorota Pawelczyk. 

13.02.2019 
środa 

klasa 4 
oraz 5-

8 

Rodzice dowożą uczniów do szkoły oprócz uczniów, których 
zabieramy na trasie. Wyjazd ze szkoły o godz. 8.00. Szkolenie w 
Wieżycy – 5 h. Planowany powrót ok. 15.00. 
Dojazd do Wieżycy autokarem LIS Sierakowice. 



 

WYJAZD NA NARTY DO KOSZAŁKOWA 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

 

………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka 

 

W wyjeździe na narty do Koszałkowa 

na naukę jazdy na nartach zjazdowych w dniach 10-13.02.2019 r. 

 

 

 

………………………………………….. 

podpisy rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 


