ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ-ΜΑΛΛΟΥΡΗ
ΤΗΛ 99460269
Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Θεραπούλλας Καλαθά-Μαλλούρη σας
ανακοινώνει ότι το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 οργανώνει εκδρομή στο Πάρκο Παλιάτσο στην Αγία
Νάπα. Η εκδρομή θα στοιχίσει €20.00 (βραχιολάκι για όλα τα παιχνίδια). Η τιμή αυτή περιλαμβάνει
είσοδο για παιχνίδι και φαγητό στο πάρκο. Οι μαθητές θα πρέπει να δώσουν την παραγγελία για
φαγητό μαζί με τη δήλωσή τους. Το ποτό τους δεν περιλαμβάνεται στην πιο πάνω τιμή.
Κανένας μαθητής δε θα μπορέσει να μεταβεί μαζί μας αν δεν έχουμε τη γραπτή
συγκατάθεση του πατέρα ή της μητέρας του. Παρακαλούμε τους γονείς να συμπληρώσουν την
υπεύθυνη δήλωση στο πίσω μέρος της ανακοίνωσης αυτής και όπως συμβουλεύσουν τα παιδιά
τους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των συνοδών και υπευθύνων του πάρκου.
Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο του πάρκου στις 18:00 ακριβώς και
παρακαλούνται να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε το εισιτήριο τους και ό,τι άλλο τους είναι
απαραίτητο.
Οι συνοδοί θα αναχωρήσουν από το πάρκο στις 22:00 ακριβώς και παρακαλούμε τους
γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους από το πάρκο τη συγκεκριμένη ώρα. Όσοι γονείς επιτρέπουν
στα παιδιά τους να παραμείνουν στο πάρκο μετά τη συγκεκριμένη ώρα και με δική τους ευθύνη,
παρακαλώ όπως μας στείλουν μήνυμα στο κινητό.
Αν μαθητές μας επιθυμούν να προσκαλέσουν φίλους τους στην εκδρομή, θα μπορούν να
τυπώσουv το σχετικό έντυπο από την ιστοσελίδα μας, να υπογραφεί και να παραδοθεί στον
υπεύθυνο καθηγητή. (www.frontistiriocostas.com)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο
99460269.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα πρέπει να εξοφληθεί το υπόλοιπο των
διδάκτρων.
Με τιμή,

Η Διεύθυνσις

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ-ΜΑΛΛΟΥΡΗ

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η ..................................................... επιτρέπω στο/στην γιο/κόρη
μου ............................................................... μαθητή στο Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένων
Γλωσσών Θεραπούλλας Καλαθά-Μαλλούρη να μεταβεί στο Πάρκο Παλιάτσο στην Αγία
Νάπα που οργανώνει το φροντιστήριο την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2018 από τις 18:00 μέχρι
τις 22:00.
Δήλωση φαγητού. Παρακαλώ σημειώστε την προτίμησή σας με
Σάντουιτς:
Καλαμάρι:
Μπριζόλα:
Φιλέτο Κοτόπουλο:
Κοτομπουκιές:
Χάμπουργκερ:

κινητό τηλέφωνο πατέρα ή μητέρας ......................................

Υπογραφή πατέρα/μητέρας

Ημερομηνία ..............................

