Dyrekcja Szkoły Komitet Organizacyjny X Zjazdu Absolwentów
ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn, tel. 552793716
http://www.zsp2.ckj.edu.pl
email: zsp2@zsp2kwidzyn.pl

Szanowny Absolwencie
Mając na uwadze złożoną obietnicę na IX zjeździe „Do zobaczenia w 2018 roku"
organizujemy przełożony, ze względu na remont szkoły, X Zjazd Absolwentów „65+1 lat minęło "
8 - 9 (sobota - niedziela) czerwca 2019 roku.
Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w Zjeździe
Koszty uczestnictwa wynosić będą:
1. Część oficjalna
2. Część oficjalna z udziałem w balu

70 zł
180 zł

3. Część oficjalna z udziałem w balu i z noclegami dla przyjezdnych

195 zł

Wpłaty za udział w zjeździe należy przekazać na konto :
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, ul. Katedralna 5, 82-500 Kwidzyn
-z dopiskiem „Zjazd imię i nazwisko rok ukończenia szkoły"
PKO BP o/Kwidzyn nr 58 1020 1778 0000 2102 0002 5668
w terminie nie przekraczającym 20 maja 2019 roku. Wysokość wpłaty jest uzależniona od wybranej opcji (1,2,3)
uczestnictwa. Zgłoszenia należy kierować na adres szkoły z dopiskiem „Zjazd". Względy organizacyjne (duża ilość
absolwentów) uniemożliwia zaproszenie osób towarzyszących - za co bardzo przepraszamy. Kopiowanie tej informacji
do celów rozpropagowania zjazdu wśród absolwentów naszej szkoły mile widziana.
Ze względu na krótki czas do spotkania i sprawy organizacyjne nie będziemy wysyłać zaproszeń, które będą
do odbioru w dniu zjazdu, za te utrudnienie serdecznie przepraszamy. Na stronie internetowej znajduje się krótka
ankieta dotycząca losów absolwentów naszej szkoły, prosimy o jej wypełnienie.
............................ Linia cięcia: odciąć po czytelnym wypełnieniu szybko przesłać na adres szkoły ............................
1.

Nazwisko i imię ..........................................................................................................................................................

2.

u mężatek panieńskie ................................................................................................................................................

3.

Rok ukończenia szkoły ..................................,kierunek dokładnie .............................................................................

4.

Wybieram opcję uczestnictwa w zjeździe ............. i wpłacam kwotę w wysokości ...................................................
słownie zł ...................................................................................................................................................................

5.

Wpłatę dokonałem w dniu ..........................., adres e-mail .....................................................................................

6.

Aktualny adres z kodem miejscowości .......................................................................................................................

podpis

1

Ramowy program zjazdu

8 czerwca 2019 r.
900

Msza święta w intencji Absolwentów i Święta Szkoły

1000

Zwiedzanie szkoły

1200

Obchody Święta Szkoły i uroczyste rozpoczęcie Zjazdu

1300

Obiad

1400

Spotkanie w klasach

2000

Rozpoczęcie balu

9 czerwca 2019 r.
1000

Spotkanie podsumowujące Zjazd Absolwentów

1300

Zakończenie Zjazdu

2

