
Przekaż Koleżance, Koledze! 

Przekaż Koleżance, Koledze! 

 

Koleżanki i Koledzy ! 

ABSOLWENCI 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem 
 
 29 maja 2020 odbędzie się Wielki Zjazd Absolwentów z okazji 75 lecia liceum w 

Zawadzkiem. Powołany samorzutnie Komitet Organizacyjny Zjazdu zaprasza wszystkich 

absolwentów na zjazd w podanym wyżej terminie. 

Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest: 

1. Dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełnione Zgłoszenie Uczestnictwa 

a. osobiście, listownie, 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem 

ul. Krótka 1  47-120 Zawadzkie 

b. elektronicznie zspzawadzkie@gmail.com   

2. Dokonanie wpłaty: 

do 15 marca 2020 

a. 110 zł, jeżeli chce się uczestniczyć w zjeździe, ale bez balu absolwentów. 

b. 170 zł, jeżeli chce się uczestniczyć w zjeździe łącznie z balem absolwentów. 

  lub do 30 kwietnia 2020  

a. 120 zł, jeżeli chce się uczestniczyć w zjeździe, ale bez balu absolwentów. 

b. 180 zł, jeżeli chce się uczestniczyć w zjeździe łącznie z balem absolwentów. 

  za osobę towarzyszącą 

a. 50 zł, bez balu absolwentów. 

b. 100 zł, z balem absolwentów. 

na konto  

67 8909 0006 0010 0017 7829 0001 
 

z dopiskiem “ZJAZD ABSOLWENTÓW”  

 

Prosimy o dokładne podawanie imienia i nazwiska na przelewie !!! 

 

Komitet Organizacyjny ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy wszystkich do pomocy w 

organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. Prosimy jednocześnie o skopiowanie niniejszej 

informacji i rozesłanie do koleżanek i kolegów ze swojej klasy (rocznika). 

       

             Przewodnicząca Komitetu    (-) Rita Maselli 

Więcej informacji na stronie szkoły: 

http://www.zspzawadzkie.pl/ 

Jesteśmy też na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/329247950571429/ 
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Dostarczyć do szkoły! 

Podaj dalej ! 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE 

1. Imię i nazwisko aktualne: 

 ……………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko w trakcie nauki: 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Rok ukończenia szkoły …………………………………………………………………… 

4. Aktualny adres: 

ul…………………………………………………………………………………………. 

Poczta (z kodem)…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….…… 

Kraj ………………………………………………………………………………………. 

tel…………………………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………….. 

5. Ewentualne inne informacje o sobie……………………………………………………..  

………………………..………………………………………………………………….. 

………………………..………………………………………………………………….. 

………………………..………………………………………………………………….. 

………………………..………………………………………………………………….. 

 


