Ankieta Uczestnika Zjazdu Jubileuszowego
1.Nazwisko (nazwisko panieñskie) i imiê:

2.Data urodzenia:
3.Okres uczêszczania do szko³y (lata):
4.Rok zdania matury (ew. miejsce):
5.Dok³adny adres, telefon, e-mail:

6.Zawód i obecnie wykonywane zajêcie:

7.Jestem cz³onkiem Stowarzyszenia "Alma Mater Ostroviensis"*:

TAK

NIE

8.Zg³aszam udzia³ w ZjeŸdzie *:

TAK

NIE

- we wspólnym obiedzie (25 PLN)*

TAK

NIE

- w biesiadzie "Wenecjañskiej" (35 PLN)*

TAK

NIE

TAK

NIE

- wspomnienia*

TAK

NIE

- pami¹tki na wystawê*

TAK

NIE

9.Czy Kole¿anka/Kolega chce skorzystaæ z odp³atnego noclegu
(w nastêpnym komunikacie wska¿emy dostêpne lokale)*:
10.Czy mo¿emy liczyæ na:

jeœli "TAK" to prosimy o pilne przes³anie.

11.Czy jesteœ zainteresowana/-ny nabyciem Ksiêgi Pamiêci “Non Omnis Moriar”
nr 14, poœwiêconej 100-leciu “Venetii” (oko³o 300 stron druku format A-4, ponad
200 zdjêæ) w cenie 30 PLN. Cena zawiera koszty
wysy³ki (10 PLN).*

TAK

NIE

TAK

NIE

12.Czy jesteœ zainteresowana/-ny zakupem pami¹tek Jubileuszowych
(plakietka,pocztówki i inne) w cenie 15 PLN*:

Jeœli odpowiesz “TAK” otrzymasz zamówione materia³y do koñca lipca 2008 roku
po dokonaniu wp³aty na za³¹czonym blankiecie.
*Niepotrzebne skreœliæ

VERTE!

Jeœli zg³aszasz swój udzia³ w ZjeŸdzie Jubileuszowym i potwierdzisz to odpowiedni¹
wp³at¹ w terminie do koñca marca 2008 roku, otrzymasz na swój adres domowy pisemne
zaproszenie wraz z uszczegó³owionym programem uroczystoœci a w sekretariacie Zjazdu
czekaæ bêd¹ zamówione przez Ciebie materia³y (bony na wspólny obiad, biesiadê “Wenecjañsk¹”, Ksiêga Pamiêci nr 14, pami¹tki jubileuszowe).
Naszym zamiarem jest ufundowanie dla “Venetii” sztandaru oraz ubiorów sportowych
dla SKS “Venetia”. Jak wiadomo ich wykonanie trwa przynajmniej kilka miesiêcy. Apelujemy
o wsparcie tej inicjatywy specjaln¹ wp³at¹ uczynion¹ nie póŸniej, ni¿ do koñca marca
2008 roku.Od Waszej hojnoœci zale¿y realizacja tego zamierzenia. Wszyscy darczyñcy zostan¹
uhonorowani wpisem do Ksiêgi Donatorów, która bêdzie og³oszona w Ksiêdze Pamiêci nr 15.
Pragniemy kontynuowaæ wydawanie zeszytów “Non Omnis Moriar” i apelujemy do
Absolwentów, Wychowanków i cz³onków rodzin zmar³ych Kolegów z rocznika 1956-1967
o nadsy³anie biogramów i fotografii typu legitymacyjnego. Czêœæ kolegów z tych roczników
ju¿ w³¹czy³a siê w to wspólne dzie³o!
Wchodzimy w ostatni, najtrudniejszy okres prac przygotowawczych do Jubileuszu
“Venetii”. Szybka odpowiedŸ i dokonane wp³aty umo¿liwi¹ nam podjêcie odpowiednich
kroków organizacyjnych.

Liczymy na zrozumienie, przychylnoœæ i kole¿eñsk¹ solidarnoœæ!

UWAGA: Zg³oszenia i wp³aty: poczta, e-mail lub e-bank.

www.1lo.ostrowwlkp.pl

www.1liceum.edu.pl

e-mail: sto.amo@post.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY JUBILEUSZU
100- LECIA SKS “VENETIA”

