FUNDAY SUNDAY
Sunday 7th July 2019 from 1pm to 4pm
Dear Parents/Carers,
A date has been set for the Funday Sunday but there is still a lot to do to make this as fun and
successful as in previous years.
We still have many stalls that are unmanned and I am looking for volunteers to give up 1 hour
between 1pm and 4pm to help run these stalls. If we do not have volunteers we will not be able to
open all the stalls. These are all very easy and just need someone to stand in front of them and
collect money. All games will be explained to you.
We still need volunteers to help set up. The school will be open from 9am. Please give even half an
hour to help put up tables and organise the activities. The more people we have the less work it is
for everyone.
We need volunteers to help pack away once the event is finished.
Please, please, please volunteer your time by filling out the form below and returning it to the
school office.
Yours sincerely,

Miss K. Coll
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Please return by Monday 17th June 2019

Child’s name: _____________________________ Class: _________
Parent’s name: ____________________________
Parent’s phone number and email: __________________________________________________

1. I am available to run one of the stalls between 1pm – 2pm,
(please circle the time slot. A stall will be allocated)

2pm – 3pm, 3pm – 4pm

2. I am able to help set up. Yes / No (please circle)
3. I am able to help clear away. Yes/No (please circle)
4. I have a gazebo I can lend to the school for the day. Yes/No (please circle) (these will be
returned)

FUNDAY SUNDAY – Festyn Wesoła niedziela
Niedziela 7 lipca 2019 od 13:00 do 16:00
Drodzy Rodzice /Opiekunowie,

Data Festynu niedzielnego została ustalona, ale nadal jest sporo do zrobienia, aby mieć pewność, że
festyn będzie udany tak jak w poprzednich latach.
Nadal mamy wiele stoisk bez prowadzących i szukamy wolontariuszy, którzy mogliby poświecić
jedną godzinę pomiędzy 13 a 16, aby poprowadzić stoisko. Jeśli nie będziemy mieli odpowiedniej
ilości wolontariuszy nie będziemy mogli poprowadzić wszystkich stoisk. Prowadzenie stoiska jest
bardzo proste, trzeba tylko aby ktoś stał przed nim i zbierał pieniądze. Wszystkie stoiska/gry będą
Państwu wyjaśnione.
Nadal potrzebujemy wolontariuszy do ustawienia stoisk/stołów. Szkoła będzie otwarta od 9 rano.
Proszę o poświęcenie chociaż pół godziny, aby pomóc ustawić stoły i zorganizować inne zajęcia/gry.
Im więcej osób będziemy mieli, tym mniej pracy będzie dla każdego.
Potrzebujemy wolontariuszy do posprzątania po zakończonym festynie.
Proszę, bardzo proszę poświeć swój czas na wypełnienie tego formularza poniżej i zwrócenie go do
szkolnego biura.

Z poważaniem,
Miss K. Coll
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proszę o zwrot do poniedziałku 17 czerwca 2019

Imię dziecka: _____________________________ Klasa:
Numer telefonu i email rodzica: __________________________________________________

5. Mogę poprowadzić stoisko pomiędzy 1pm – 2pm, 2pm – 3pm, 3pm – 4pm
(Proszę zakreś wybrany przedział czasowy. Stoisko będzie przydzielone.)
6. Mogę pomóc ustawiać stoły/stoiska TAK/NIE (proszę zakreśl)
7. Mogę pomóc posprzątać po festynie TAK/NIE (proszę zakreśl)
8. Mam gazebo/namiot ogrodowy, króry mogę pożyczyć szkole na ten dzień TAK/NIE (prosze
zakresl),(będzie zwrócony)

