Permission Slip SIX FLAGS GREAT ADVENTURE Trip 2022
Data wyjazdu 31 maja wtorek, 2022
Czas: Msza Św., godz. 7.30 rano wyjazd po Mszy Św. ok. 8.00 rano /
Powrót wieczorem ok. 7.00-8.00pm
Opłata: $20 W cenie wliczony jest bilet wejścia, przejazd i lunch w Six Flags. Prosimy o zwrot
aplikacji do 20 maja.
MINISTRANCI OBOWIĄZKOWO SŁUŻĄ W CZASIE PORANNEJ MSZY ŚW.
Time and place – Tuesday, May 31st, Great Adventure Six Flags, NJ
Departure: GREENPOINT 7.30am (HOLY MASS)
Return: GREENPOINT. 7.00-8.00pm depends on traffic;
Fee: $20 Fee children, youth, chaperone: $20; Please return this application till May 20th, 2022.
Permission Slip
I give my son/daughter_____________________________________, age __________,
my permission on trip to Great Adventure Six Flags, NJ on May 31st, 2022.
I understand that there are inherent risks involved in this trip. I have discussed with my child the
importance of following the instructions of group leaders as well as to be courteous and careful.
I declare my son/daughter to be in good physical and mental health, and release St. Stanislaus
Kostka Parish from any and all responsibility for any incidents, accidents or delays, and any
expenses and/or costs which may be caused by incidents, accidents, delays or participants’
physical or mental conditions prior to, during or after this event.
Parent/Guardian Signature: ________________________________________________
Address: ______________________________________________ Zip: ____________
Home Phone: ______________________ Emergency Phone: _____________________
Child Allergies/Medical Condition: _________________________________________
Medical Release: I have Director of Rel. Ed., on my permission to seek out and authorize
medical treatment in the event that my child
___________________________________, age__________, sustains and endures illness that
necessitates such treatment.
Parent/Guardian Signature _____________________
3.__________Date______________

Jako rodzic – opiekun chciałbym/ chciałabym uczestniczyć w wycieczce:
tak
nie
jeśli tak to proszę podać
imię i nazwisko rodzica: ......................................................................................................

Zwrot aplikacji po 20 maja ($45). Return application after May 20th - $45

OGÓLNY REGULAMIN WYJAZDU DO SIX FLAGS
1. Ministranci (młodzież) jadą w nagrodę za całoroczne służenie.
2. Po dojechaniu na miejsce grupa mistrancko-młodzieżowa otrzyma bilety wejścia do
parku. W czasie pobytu dzieci poruszają się po terenie wesołego miasteczka Six Flags w
grupach minimum 3-4 osobowych z opiekunem.
3. Spotkanie na Lunch godz. 12:45-1.00pm przy fontannie.
4. Spotkanie powrotne o godz 4.45-5.00pm przy fontannie.
Rodzice:
1. Wszyscy rodzice biorący udział we wszelkich wyjazdach z dziećmi (w tym do Six Flags)
zoobowiązani są do ukończenia kursu VIRTUS
( kurs Virtus jest bezpłatny, jednorazowy i trwa 2,5 godz., odbywa się w naszej diecezji w
wielu parafiach www.virtusonline.org).
2. Jako opiekunowie jadą tylko rodzice i możliwe jest zabranie rodzeństwa dziecka
ministranta, które nie jest ministrantem – opłata $40 (jeśli są wolne miejsca).
3. Ilośc rodziców – opiekunów jest ograniczona. W tym roku wg zasaday pierwszeństwa
zgłoszenia. (Tylko w przypadku braku wystarczającej ilości opiekunów mogć jechać
oboje rodziców.)
1. Annual Altar Servers trip to Six Flags is a parish reward trip.
2. We will arrive to Six Flags around 10.00am During the trip children and youth can not go
by alone. Minimum 3-4 peole group with one chaperone. Gathering for lunch 12.451.00pm. Gathering for return 4.45-5.00pm
3. Parents-chaperone should have Virtus Certificate.
4. Additional child (sibling who is not Altar Server) can participate if we have enough room
in the bus. (Fee also $40)
5. Number of chaperones is limited please respond quickly.

I am aware about the rules of Six Adventure Trip. / Zaznajomił-em/ am się z regulaminem
.......................................................................................................
podpis rodziców/ signature

