Gmina Dobrcz

V Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół
Agro–Ekonomicznych w Karolewie
W 2019 roku mija 50 lat obecności Szkoły Rolniczej w Karolewie. Szkoła ta, istniejąca obecnie pod nazwą Zespół
Szkół Agro–Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina, jest kontynuatorką bogatej tradycji szkolnictwa rolniczego
w Bydgoszczy, początki której sięgają 1923 roku jako pierwszej państwowej średniej szkoły rolniczej na Pomorzu.

Organizowany w dniu 25 maja 2019 r. kolejny już V Zjazd Absolwentów Szkoły ma na celu w obecności
zaproszonych gości, absolwentów, pracowników i uczniów uczcić w sposób jak najbardziej godny tak znaczący
Jubileusz Szkoły oraz podsumować jej osiągnięcia i sukcesy. Spotkanie to ma również przyczynić się do jeszcze
większej integracji szkoły i środowiska lokalnego.Komitet obchodów 50-lecia szkoły zaprasza absolwentów na
spotkanie po latach w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) do Karolewa.
Ramowy program obchodów:
●
●
●
●
●
●
●
●

msza św. w kościele parafialnym w Wudzynie
przejazd do Karolewa
rejestracja uczestników spotkania, wydawanie pakietów okolicznościowych
część oficjalna uroczystości
odsłonięcie pamiątkowej tablicy
obiad, kawa, ciasto
zwiedzanie szkoły, spotkania z emerytowanymi i obecnymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły
spotkanie integracyjne – poczęstunek, muzyka, tańce

Koszt udziału 1 osoby w zjeździe Komitet ustalił na 150 zł.
W ramach tej kwoty uczestnik otrzyma:
●

Pakiet uczestnika zawierający:obiad
książkę okolicznościową wydaną z okazji Zjazdu
pendrive z filmami, zdjęciami, dokumentami historycznymi i wykazem absolwentów
pamiątkowy identyfikator
pamiątkowe gadżety
kawa i ciasto
poczęstunek podczas spotkania integracyjnego
❍
❍
❍
❍

●
●

Komitet obchodów 50-lecia szkoły informuje, że z wpłat wniesionych przez uczestników pokryte zostaną ponadto:
●
●
●
●
●
●
●

koszt wynajmu specjalnego namiotu ze sceną i miejscami dla uczestników spotkania,
usługa cateringowa,
nagłośnienie i obsługa muzyczna,
ochrona imprezy,
tablice pamiątkowe,
usługa fotograficzna
ogłoszenia w mediach.

Gwarantujemy dobrą kuchnię, wspaniałą atmosferę i okazję do sentymentalnego spotkania po latach.
Wpłaty za uczestnictwo w zjeździe prosimy przelewać na konto
Rada Rodziców Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie
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BS Bydgoszcz oddział Dobrcz
96 8142 1062 0000 0909 2000 0001
z dopiskiem:
Zjazd 50-lecia - 25 maja 2019 r.
– imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)
terminy wpłat i kwoty:
termin I (do 15 marca 2019) – 150 zł
termin II (15 kwietnia) - 170 zł
termin II (w miarę wolnych miejsc do dnia uroczystości) – 200 zł
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