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Osoby zainteresowane udziałem w obchodach 75-lecia szkoły,
ze względów formalnych prosimy o wypełnienie i przesłanie niniejszego
formularza na adres: 75latlonowogard@gmail.com
Jeśli ktoś nie ma możliwości przesłania w formie elektronicznej, prosimy
o wydrukowanie formularza i przesłanie go na adres szkoły
(72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 6) z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”

Harmonogram uroczystości 75-lecia:
 godz. 11:00 – msza św.,
 godz. 12:30 – delegacje udają się na cmentarz celem złożenia kwiatów,
 godz. 13:00 – 14:00 uroczysty apel w szkole,
 godz. 14:00 – 18:00 spotkania w klasach, wspomnienia, zwiedzanie
budynku szkoły,
 godz. 19:30 bal absolwentów i sympatyków I LO w Nowogardzie

Formularz zgłoszeniowy:

Opłaty zjazdowe:
1. Udział w obchodach – apel i spotkanie w szkole (pakiet jubileuszowy
i poczęstunek)
50 zł
2. Udział w obchodach i balu absolwentów
200 zł
3. Udział w balu absolwenta
150 zł

Imię:
Nazwisko:
Nazwisko panieńskie:

Nr konta, na które należy wpłacać pieniądze:
30 1020 4812 0000 0102 0194 3653, z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW.
Dane adresata: Monika Błażewicz, Jolanta Machut, adres: 72-200 Nowogard.
W opisie wpłaty prosimy umieścić imię, nazwisko i rok ukończenia szkoły.

Lata nauki w I Liceum Ogólnokształcącym:
Adres zamieszkania:

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie będzie przyjęte po uiszczeniu opłat.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 25 maja 2020 r.

e-mail:

1.

Zgłaszam swój udział w uroczystościach 75-lecia Szkoły

2.

Zgłaszam swój udział w uroczystościach 75-lecia Szkoły i balu absolwentów

3.

Zgłaszam swój udział w „Balu Absolwenta”

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w „Willi Zbyszko” lub innym hotelu,
ale zainteresowani muszą to zrobić we własnym zakresie.

Akceptuję Regulamin uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 75-lecia I Liceum
Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie 1
(proszę zaznaczyć odpowiednie pole)
1

Bal absolwentów odbędzie się w „Willi Zbyszko”
ul. T. Kościuszki 16 k w Nowogardzie.

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów



Telefon:

Hotel Willa Zbyszko – tel. 91 39 20 300
Hotel Przystań – tel. 91 39 20 221
Hotel Kamena – tel. 91 39 22 225

