KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 150-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz 125-lecia Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle.
Rocznik maturalny: …....., klasa (A,B...itd): .....
Imię: ….......................................................................................
Nazwisko obecne: …..................................................................
Nazwisko z czasu matury: ….....................................................
Ulica: ….......................................nr domu:..............................................nr mieszkania:.......
Kod pocztowy: ….- …......
Miejscowość: …..................................................
Region/stan (dotyczy zamieszkałych za granicą)..........................................................
Państwo (dotyczy zamieszkałych za granicą):...............................................................
Adres e-mail: …..................................................
Telefon: …..........................................................
Zamierzam – nie zamierzam 1) uczestniczyć w bankiecie sam - z osobą towarzyszącą 2)
1) Proszę podkreślić właściwą odpowiedź. Brak podkreślenia jest równoznaczny z rezygnacją z
zaproponowanej oferty.
2) Brak podkreślenia skutkuje rezerwacją miejsca tylko dla jednej osoby.

….......................................................................
(podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją
obchodów Jubileuszu 150-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanisława
Leszczyńskiego oraz 125-lecia Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle.
….................................................
dnia ….......201... r.
….....................................
(podpis)
Wpisowe: 80 zł/osoba
Dopłata za bankiet: 140 zł/osoba
Nr rachunku bankowego dla wpłat: 91 8627 1011 2001 0049 0957 0001

c.d. na drugiej stronie

Kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty proszę przesłać do dnia 15 marca 2018 r :
– listem na adres Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Jaśle, ul. Czackiego 4,
38-200 Jasło, albo
– mailem na jeden z podanych adresów:
tadjaslo@gmail.com – roczniki maturalne do 1970 r.
djacekjaslo@gmail.com – roczniki maturalne 1971 –1985,
krysiajaslo@gmail.com – roczniki maturalne 1986 –2005,
witjaslo@gmail.com - roczniki maturalne od 2006 r.
Zgłoszenia przysłane po 15 marca 2018 z powodów organizacyjnych mogą nie być przyjęte.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będą pisemne zaproszenia rozsyłane po 31 maja 2018 r.
Dla uczestników przewiduje się lunch, okolicznościowe wydawnictwo oraz upominek.
Ramowy program obchodów:
Piątek, 14 września 2018 r, godziny popołudniowe i wieczorne
1. Złożenie kwiatów na grobach profesorów,
2. Wernisaż wystawy malarstwa absolwentki Liceum, prof. dr hab. Grażyny Korpal
w Jasielskim Domu Kultury,
3. Zwiedzanie obserwatorium astronomicznego w budynku LO, muzeum i wystaw związanych
z jubileuszem.
4. Apel pamięci i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Sobota, 15 września 2018 r.
Godziny przedpołudniowe:
1. Msza Święta w Kaplicy Gimnazjalnej
2. Część oficjalna Jubileuszu w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury (powitanie,
przemówienie, wykład okolicznościowy, część artystyczna).
3. Lunch i spotkania klasowe.
Godziny popołudniowe i wieczorne:
1. Zwiedzanie wystaw
2. Bankiet w hali sportowej MOSIR
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.1lojaslo.pl

Wacław Mendys
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

