
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZJE ŹDZIE JUBILEUSZOWYM 
Z OKAZJI 50-lecia 

Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasie wicza 
 

 
Ja niżej podpisany(a) deklaruję chęć uczestnictwa w Zjeździe Jubileuszowym, który 
odbędzie się 20 października 2012 r. w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego 
Łukasiewicza.  
 
 
1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………………….……………………………... 
 
2. Adres zamieszkania………………………………………………………...………………………. 

kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania 

3. Adres do korespondencji…………………………………………………...………………………. 
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania 

4. Telefon………………………………… 5.  e-mail…………………………………………….. 
 
 
Jestem / nie jestem*) absolwentem szkoły 
 
6. Rok ukończenia szkoły …….…….       nazwisko rodowe….………….………..……………….
  

 
Jestem / nie jestem*) pracownikiem szkoły 
 
7. Lata pracy ………………… stanowisko ………………………………………………………... 
 
 

 
Dołączam potwierdzenie wpłaty w wysokości**) 
 

� 

300 zł – będę uczestniczyć we wszystkich uroczystościach zjazdowych (uroczystości zjazdowe wraz z biesiadą jubileuszową) 

              wraz z osobą towarzyszącą (biesiada jubileuszowa), 
 

              ……………………………………………………………………….. 
                                                                          nazwisko i imię osoby towarzyszącej 

� 200 zł – będę uczestniczyć we wszystkich uroczystościach zjazdowych 
              (uroczystości zjazdowe wraz z biesiadą jubileuszową), 

� 100 zł – będę uczestniczyć w uroczystościach zjazdowych, rezygnuję z udziału w biesiadzie jubileuszowej. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Zjazdu 
Jubileuszowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. nr 133, poz. 883). 
 
 
 

   
miejscowość, data  podpis 

 
*)  niepotrzebne skreślić 
**) zaznaczyć odpowiednie 
 
Wypełnioną deklarację wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać: 
� pocztą na adres: Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 09-400 Płock, Al. F. Kobylińskiego 25, z dopiskiem "Zjazd - deklaracja uczestnictwa", 
lub 
� pocztą elektroniczną: zsce@zsce.pl podając w tytule wiadomości "Zjazd - deklaracja uczestnictwa", 
lub dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 09-400 Płock, Al. F. Kobylińskiego 25 do dnia 10 października 2012 r. 

Wypełnia Komitet Organizacyjny Zjazdu 
 

Data wpływu: 
 
 

  

Forma dostarczenia: 
 
 

  

Numer: 
 
 

 

Wpłatę za udział w Zjeździe Jubileuszowym należy dokonać na konto: 

PKO BP 67 1020 3974 0000 5202 0193 1625 
z dopiskiem: Zjazd jubileuszowy 


