Komitet organizacyjny Jubileuszu 90-lecia
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
zaprasza absolwentów na uroczystość,
która odbędzie się w sobotę 24 października 2015 r.
Program obchodów:
08:00 - spotkania absolwentów w salach szkolnych ZSE, zwiedzanie wystawy,
11:30 - przemarsz z budynku Szkoły do Konkatedry,
12:00 - msza św. w Konkatedrze pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego,
13:15 - przemarsz ulicami miasta na część oficjalną uroczystości,
14:00 - część oficjalna - Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2,
ok. 17:00 - Bal Jubileuszowy - Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej, ul. Waryńskiego 29.
Warunki uczestnictwa:
1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego może nastąpić:
− drogą elektroniczną na stronie internetowej szkoły www. zse.osw.pl,
− poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 607-559-491 lub
− osobiście (dział księgowości szkoły).
Dane pozyskane przez organizatorów będą służyć wyłącznie do identyfikacji osób i nie będą
przetwarzane do innych celów.
2)

Wpłata kwoty 120 zł może być dokonana:
− na konto Banku Spółdzielczego w Raszkowie O/Ostrów Wielkopolski
nr 11 8430 0009 2002 0022 5878 0001 z dopiskiem "Zjazd Absolwentów", bądź
− osobiście w dziale księgowości szkoły.

Powyższa kwota uwzględnia:
− udział w obchodach oraz balu jubileuszowym,
− pamiątkę w postaci publikacji o historii szkoły,
− upominek ze Zjazdu Absolwentów.
Dokonana wpłata będzie warunkiem otrzymania zaproszenia do udziału w obchodach. Zaproszenia będą
do odbioru w szkole (dział księgowości) od dnia 01 października 2015 roku.
Termin opłaty za udział w zjeździe upływa 31 sierpnia 2015 r. Prosimy, abyście Państwo w miarę
możliwości dokonali wcześniejszej wpłaty, gdyż ułatwi to organizatorom właściwe zaplanowanie
zjazdu. Liczymy na Państwa życzliwość i zrozumienie.
UWAGA!
Informujemy, że w ramach Roku Jubileuszowego zostanie przygotowana okolicznościowa wystawa
poświęcona historii Szkoły, którą będzie można obejrzeć w dniach od 09 października 2015 roku
do 21 października 2015 roku w „nKlubie - sztuka i edukacja” (dawny Klub Nauczyciela) ul. Królowej
Jadwigi 8D
Ponadto zapraszamy na promocję książki „Ocalić od zapomnienia 1925-2015”, która odbędzie się
w dniu 09 października 2015 roku również w „nKlubie - sztuka i edukacja”.

