
   KARTA ZGŁOSZENIA   

Zgłaszam swój udział w IX Zjeździe Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, który odbędzie się  
                            26 września 2015 roku. 
 
.......................................................................................................... 

imię i nazwisko ( nazwisko panieńskie ) 
 

................................................................................................................... 
rok ukończenia szkoły           –                      klasa i ewentualnie wychowawca klasy 

 
................................................................................................................... 

adres zamieszkania -                                            adres do korespondencji 
 

DEKLARACJA  ABSOLWENTA 
 

KOSZT uczestnictwa w Zjeździe wynosi : 
 

 
Pełny udział w programie (pamiątki zjazdowe, spotkanie w szkole, 
akademia, bal absolwentów w COS (Bukowina) KOSZT 200 zł. 
 
Udział w programie bez balu absolwentów    KOSZT    50 zł. 
 
 
Udział w programie osoby towarzyszącej bez 
 pamiątek zjazdowych    KOSZT  150 zł. 
 

Wpłaty za udział z Zjeździe należy dokonać na konto  

76 2030 0045 1110 0000 0403 3840 

w tytule ”udział w Zjeździe Absolwentów” 

Wypełnioną deklarację wraz z kopią wpłaty na konto bankowe Zjazdu należy przesłać 

na adres szkoły : do 15.09.2015r. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU 
 ul. KILI ŃSZCZAKÓW 59  
 78-600 WAŁCZ 
 tel. 067/2500694   fax ( 067) 2500696                        
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RAMOWY PROGRAM ZJAZDU 

• Msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja 

• Przywitanie uczestników Zjazdu w auli szkolnej, spotkania koleżeńskie z 

wychowawcami klas, nauczycielami, poczęstunek 

• Przemarsz uczestników Zjazdu do Wałeckiego Centrum Kultury 

• Uroczysta Akademia 

• Bal absolwentów w COS Bukowina. 

W przeddzień Zjazdu przewidywane są imprezy towarzyszące 

- turniej brydża sportowego 

- mecz piłki koszykowej. 

 
 
Lista osób które przyjęły zaproszenie na zjazd i dokonały 
Wpłaty na konto będzie dostępna na stronie internetowej 
Szkoły  
 www.ateny.zwa.pl 
     _________________________ 
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