Authorization and release for ____________________________________________
Students last and first name

The students will participate in a WWII trip to Rockford, IL on September 21, 2019.
RELEASE FROM LIABILITY
We knowingly, fully, and unconditionally release Henryk Sienkiewicz Polish School,
Summit, Illinois, the Board of Education, and its Board members, employees, agents, attorneys,
representatives, volunteers and successors, from any and all liability, including but not limited to,
actions, causes of actions, any and all damages, debts, claims, obligations, personal injuries,
including death, disabilities, medical expenses, attorneys fees or other demands of any kind and
whatsoever which may arise by or in connection with our child's participation in the program on
_________________________________
Date

The terms hereof shall serve as a release for our heirs, estate, executor, administrator,
assignees and agents.
The undersigned has read this Release, fully understand its terms, and execute it voluntarily.

............................................................................................................................................................
(Date)
(Parent/Guardian Signature)

Drodzy Rodzice,
Zamiast do szkoły klasy 7, 8 i wszystkie klasy licealne z piątku
i soboty, 21 września 2019 (sobota), wyjeżdżają na lekcję historii
o
do Rockford IL.
Spotykamy się o godz 8 rano na sali gimnastycznej w szkole.
Wyjeżdżamy o 8:15 rano do Rockford IL autobusami na pokaz/ wystawę
o II Wojnie Światowej.
Proszę, aby każdy uczeń był ubrany odpowiednio do pogody w tym
dniu i miał gotowy lunch w papierowej torebce + 2 kartoniki picia/
butelki wody. Jeżeli uczeń nie bierze swojego lunchu prosimy, aby miał
ok. $20 na zakup na miejscu. Odbiór uczniów ok. 1:30 po południu.
Cena biletów wstępu i częściowo autobusów jest pokryta przez
szkołę w ramach edukacji artystycznej. Uczniowie są proszeni o
przyniesienie $10 na dopłatę do autobusów. Chętni do pomocy Rodzice
mogą jechać za opłatą $30.
Wypełnione formy i opłatę za autobus proszę przynieść do
nauczyciela z danej klasy do 14 września 2019.
Ilona Sobiech- dyrektor szkoły
(708) 415-0458

