
Zjazd Absolwentów i Sympatyków 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy 

15 października 2016 roku (sobota) 
 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w obchodach 80-lecia szkoły, 

ze względów formalnych prosimy o wypełnienie i przesłanie 

 niniejszego formularza na adres: zse80lat@wp.pl  

lub wydrukowanie formularza i przesłanie go na adres szkoły 

(39-200 Dębica, ul. Ogrodowa 20) z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”, 

lub tel./fax pod numerem: 14 670 25 74, 14 670 38 07 

Formularz zgłoszeniowy: 
 

 
Imię: 
 
Nazwisko: 
 
Nazwisko panieńskie: 
 
Rok ukończenia ZSE i rodzaj szkoły: 
 
Adres zamieszkania: 
 
Telefon:      e-mail:  
 
 

1. Zgłaszam swój udział w uroczystościach 80-lecia szkoły 

2. Zgłaszam swój udział w uroczystościach 80-lecia szkoły (pakiet jubileuszowy 

i poczęstunek)            

3. Zgłaszam swój udział w uroczystościach 80-lecia szkoły i balu absolwentów 

4. Zgłaszam swój udział w „Balu Absolwenta” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych 
przy organizacji Zjazdu Absolwentów 1 
                                                           
1
 Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w Zjeździe  Absolwentów 

Zjazd Absolwentów i Sympatyków 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy 

15 października 2016 roku (sobota) 
Harmonogram uroczystości 80-lecia: 
900  – Rejestracja uczestników 

1030 – Przemarsz do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego,  

1100 – Msza święta 

1200 – Przemarsz do szkoły                                                                                                                  

1230 – Uroczysty apel w szkole  

1430 – 1730 – Spotkania w klasach, wspomnienia, zwiedzanie budynku szkoły,                               

1800 – Bal Absolwentów (Zamek Camelot). 

Opłaty zjazdowe: 
1. Udział w uroczystościach 80-lecia Szkoły  bezpłatnie 

2. Udział w obchodach – apel i spotkanie w szkole (pakiet jubileuszowy 

i poczęstunek)             40 zł 

3. Udział w obchodach i w Balu Absolwentów                      160 zł 

4. Udział w Balu Absolwentów                                                 120 zł 
 

Nr konta, na które należy wpłacać pieniądze: 

19 9475 0003 2001 0006 4884 0002, BS w Dębicy 

z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW.  

W opisie wpłaty prosimy umieścić imię, nazwisko i rok ukończenia szkoły. 
 

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenie będzie przyjęte po uiszczeniu opłat.  

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 15 września 2016 r.  

(po tym terminie – w miarę wolnych miejsc) 
 

Bal Absolwentów odbędzie się w Zamku Camelot ul. Kawęczyńska 59B  

tel.: (14) 696-96-25 lub 666-377-289, 
 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, we własnym zakresie. 
 

  
(proszę zaznaczyć odpowiednie pole) 
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