
 

 
Drodzy Absolwenci 

 
Po raz piąty Stowarzyszenie Absolwentów organizuje Zjazd Absolwentów i obchody 150-lecia Naszej Szkoły. 

 
Uroczystości odbędą się w dniu 19 października 2019 roku 

 
Możecie w tym dniu odwiedzić „stare mury”, które kiedyś opuściliście dzierżąc w ręku Dyplom. Możecie w tym 
dniu spotkać się i przeżyć kilka niezapomnianych godzin w gronie dawnych Kolegów podczas Zjazdu 
Absolwentów z tej okazji organizowanego wspólnie z Dyrekcją Szkoły. 
 
Drodzy Absolwenci 

   

Jeżeli chcecie uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości, wypełnijcie poniższą deklarację, wyślijcie ją lub 
dostarczcie innym sposobem do Szkoły. Prosimy również o powiadomienie Koleżanek i Kolegów. 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się również na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: 

http://www.zeromskiego115.pl 
Wszelkie aktualne informacje związane ze Zjazdem również tam znajdziecie.  

 
 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
OŚWIADCZENIE 

Ja ………………………………………… …….......................................... ……………………………………. 
Imię i Nazwisko Rok ukończenia Szkoły i Wydział Nazwisko figurujące w ewidencji Szkoły 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres i telefon kontaktowy 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Zgłaszam swój udział w uroczystościach 150-lecia Szkoły, oraz deklaruję: 
 
Kwotę 60.00 zł   TAK / NIE UWAGA: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

celu uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów 2019, (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO)). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie 
Absolwentów Zespołu Szkół w Łodzi. 

- wstępne cele organizacyjne 
- wydawnictwa jubileuszowe 
- pamiątki okolicznościowe    
Kwotę 120.00 zł 
- Udział w Balu Absolwentów           TAK / NIE  

  Deklarowaną kwotę wpłacę na konto:  

PKO BP SA  26 1020 3378 0000 1402 0352 4535 z dopiskiem „Zjazd Absolwentów 2019” 

  
Tylko Zaksięgowana wpłata jest potwierdzeniem deklaracji uczestnictwa 

 

…………………..dnia…………2019 r.  …………………………………….. 
(miejscowość)                   (podpis Uczestnika) 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń - 10 października 2019 roku 

 

http://www.zeromskiego115.pl/

