
Szanowni Państwo! Rodzice i uczniowie klas II i III 

Policyjnych, Pożarniczych i Wojskowych.

Z powodu niemożności spotkania się z Państwem podczas wywiadówki, a tym samym braku
możliwości przekazania podstawowej wiedzy na temat nauczanego przeze mnie przedmiotu „Podstawy
wiedzy o służbach mundurowych” oraz informacji na temat zbliżającego się poligonu klas drugich i
trzecich, piszę do Państwa niezbędne informacje.

Poligon, w którym będą uczestniczyły Państwa dzieci, odbędzie się w Ośrodku Harcerskim w
miejscowości  Siamoszyce  gm.  Kroczyce  pow.  zawierciański  oraz  na  terenie  Jury  Krakowsko
-Częstochowskiej (surwiwal) w terminie: od poniedziałku 24 września do piątku 28 września bieżącego
roku.

Wyjazd i  zbiórka:  poniedziałek  24.09.2018 r  godzina 07.30 na parkingu obok cmentarza  w
pobliżu szkoły (miejsce wcześniejszych wyjazdów) .

Powrót: piątek 28.09.2018 około godziny 15-16 w to samo miejsce.

Koszt obozu 470,00 PLN płatne na konto firmy organizatora lub najpóźniej w dniu wyjazdu 
przed wejściem do autokaru. 

Adres internetowy strony organizatora: http://sherpa.com.pl/index.php?option=com_contact 
HYPERLINK "http://sherpa.com.pl/index.php?
option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=68"& HYPERLINK 
"http://sherpa.com.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=68"view=contact 
HYPERLINK "http://sherpa.com.pl/index.php?
option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=68"& HYPERLINK 
"http://sherpa.com.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=68"id=2 
HYPERLINK "http://sherpa.com.pl/index.php?
option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=68"& HYPERLINK 
"http://sherpa.com.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=68"Itemid=68 .

Dane firmy z kontem bankowym:

Sherpa Sp. z o.o.  ul. Wyzwolenia 30 41-600 Świętochłowice
biuro@sherpa.com.pl W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz formułę opłata za 
poligon. PKO BP nr 95102023680000260202240323 

 Na wyjazd potrzebne są rzeczy opisane na stronie internetowej  szkoły.  Do wyjazdu niezbędne są
oświadczenia rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły). 

Podczas  poligonu możecie  Państwo do mnie  dzwonić  o każdej  porze dnia  i  nocy.  Państwa
dzieci są pod opieką nauczycieli naszej szkoły oraz doświadczonych funkcjonariuszy / instruktorów
różnego rodzaju służb mundurowych zatrudnianych przez organizatora. Nasi uczniowie uczestniczyć
będą  w  zajęciach  w  mniejszych  grupach.  Przykładowe  zajęcia:  musztra,  podstawy  wspinaczki,
terenoznawstwo, samoobrona budowa broni i strzelectwo. Ważnym elementem tego poligonu są zajęcia
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surwiwalowe  dostosowane  do  umiejętności,wiedzy  oraz  możliwości  uczestników.  Instruktorzy
posiadają  uprawnienia  resortowe  oraz  państwowe  do  prowadzenia  zajęć  oraz  kilkunastoletnie
doświadczenie w ich  prowadzeniu  dla różnych grup odbiorców ,w tym także dzieci i młodzieży. 

Proszę  wypełnić  czytelnie  oświadczenie z określeniem, czy faktura jest  Państwu potrzebna
(dokładne dane odbiorcy faktury) oraz ewentualnymi schorzeniami, ograniczeniami czy preferencjami
dietetycznymi  Państwa dzieci.  Oświadczenie  oraz  potwierdzenie  przelewu w przypadku wpłaty  na
konto  należy  dostarczyć  najpóźniej  przed  wyjazdem  (wejściem  do  autokaru).  Proszę  o  sms-owe
potwierdzenie udziału ucznia w poligonie na podany niżej numer telefonu 601 598 389 .

Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do mnie na numer telefonu 601 598 389. 

Z wyrazami szacunku:

podinspektor w stanie spoczynku 

                                                                                                    mgr Krzysztof   Piechaczek


