
Regulamin 
VI Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie 

w dniach 22 - 23 czerwca 2018 r. 

1. Organizatorem VI Zjazdu Absolwentów jest Stowarzyszenie Absolwentów LO w Rypinie 
zwane dalej Organizatorem. 

2. Zasady organizacji Zjazdu zawarte są w niniejszym regulaminie oraz w załącznikach do 
regulaminu, dostępne na stronie internetowej www.salorypin.za.pl lub w siedzibie 
Stowarzyszenia ul. Kościuszki 51. 

3. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie formularza uczestnika dostępnego 
na w/w stronie internetowej, u Starostów Roku lub w siedzibie Stowarzyszenia. 

4 _ Termin Zjazdu - 22 - 23 czerwca 2018 r. - harmonogram Zjazdu jest załącznikiem do 
niniejszego regulaminu_ 

s_ Opłaty i warunki płatności- w załączniku do niniejszego regulaminu_ 
- Organizator pobiera opłaty z góry przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia 
w Pekao S.A_ I/Oddział Rypin nr 16 1240 3406 1111 0010 2193 6600, 
- rejestracja Uczestników Zjazdu odbywa się na podstawie przesłanego dowodu 
wpłaty oraz formularza złoszeniowego, 

6_ Rezygnacja z uczestnictwa w VI Zjaździe: 

a)_ zawiadomienie w formie pisemnej lub telefonicznej w terminie 14 dni przed rozpo
częciem Zjazdu - zwrot 80 % wpłaconej kwoty, 

b). rezygnacja w terminie późniejszym powoduje brak zwrotu wpłaconej kwoty, 
c)_ Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw podanych w P- 6_ a),b)_ 

7 _ Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami. 
8 _ Organizator oświadcza, że treści przekazywane w trakcie VI Zjazdu mają charakter 

koleżeński i edukacyjny. 
9_ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników Zjazdu 

lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników 
informacji, wiedzy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem_ ,......, 

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków w dniu ... J.✓.~.: •. ~L~-~{--------··-···-··-··---



Krótka informacja o VI Zjeździe Absolwentów LO w Rypinie 
w dniach 22-23 czerwca 2018 r. 

Organizowanie Zjazdów Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie ma już dosyć 
długą tradycję. Dla przypomnienia lub wiadomości podajemy skróconą ich historię: 

Pierwszy Zjazd - 1957 rok - organizowany przez Grono Pedagogiczne. 
Drugi Zjazd _ 1988 rok - Organizatorzy : Waldemar Adamski, Stefan Borowski, Maria 

Kaliciecka, Jan Smoliński oraz Zespół Starostów Roczników ukończenia Liceum1949 -1965. 
Trzeci Zjazd _ 2000 rok - Organizatorzy : Stefan Borowski, Waldemar Adamski, Elżbieta 

Budzanowska, Irena Kuligowska oraz Starostowie Roczników 1949 -1970. 
Czwarty Zjazd - 2008 rok - Organizatorzy : Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO oraz 

Starostowie Roczników 1949 - 1975. 
Piąty Zjazd - 2013 rok - Organizatorzy: Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO oraz 

Starostowie Roczników 1949 - 1985. 
W przyszłym roku przypada 80 Rocznica powstania Szkoły - naszego Liceum 

Ogólnokształcącego. Przyjęliśmy, że zjazdy będą odbywać się co 5 lat. Dlatego też, biorąc pod uwagę 
życzenia wielu naszych Koleżanek i Kolegów, organizujemy VI Zjazd w dniach 22 - 23 czerwca 2018 
w czasie obchodów „ Dni Rypina ,,. 

Nowością jest to, że tym razem nie ograniczamy roczników ukończenia Szkoły. Każdy 
Absolwent rypińskiego Liceum będzie mógł być uczestnikiem spotkań koleżeńskich w wybranych 
przez siebie formach i terminach - podanych w zgłoszeniu uczestnictwa. Będzie więc to spotkanie 
pierwsze tego rodzaju - wielopokoleniowe. 

W skład szerokiego Komitetu Organizacyjnego wchodzą członkowie Zarządu Stowarzyszenia 
Absolwentów oraz Starostowie roczników matur, natomiast w skład ścisłego Komitetu wchodzą: 

1. Stefan Borowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, 
2. Wojciech Pankowski, Waldemar Adamski - Zastępcy Przewodniczącego, 

3. Krystyna Bujnowska - Skarbnik, 
4 . Anna Milewska - Księgowa 
5. Członkowie : Jadwiga Kaliszewska, Bożena Berebecka, Danuta Zbicińska, Izabela 

Gurtatowska, Hanna Markowska. 
Sekretariat Zjazdu w dniu 22 czerwca 2018 r. czynny będzie już od godz. 900._ Czynna będzie bufet 

obsługiwany przez młodzież szkolną oraz w godzinach lilii - 15
00 gorący posiłek ( dla chętnych ). 

Spotkania koleżeńskie, przy grillu, planujemy od godz. 17°° na terenie Szkoły, w parku szkolnym oraz 
na boisku. Dyrekcja Szkoły udostępnia wszystkie pomieszczenia w budynku szkolnym, klasy 
i pracownie do zwiedzania i wspominania lat szkolnych, spotkań klasowych czy roczników. 

w drugim dniu Zjazdu zmieniamy lokalizację. Msza Św. dla chętnych Absolwentów będzie 
odprawiona w Kościele św. Stanisława Kostki natomiast część oficjalna odbędzie się w nowym 
centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 2 ( Ekonomik ). W części oficjalnej wezmą udział 
starosta Powiatu oraz Burmistrz Rypina - którzy przyjęli honorowy patronat nad Zjazdem. 

Jeżeli Koleżanki i Koledzy Absolwenci wyrażą chęć wzięcia udziału w Balu, to odbędzie się on 
w budynku Liceum lub innym miejscu - w zależności od ilości zgłoszeń. Informację przekażemy w 

terminie późniejszym. 

Wszelkich informacji dot. VI Zjazdu Absolwentów LO w Rypinie udzielają: 
Stefan Borowski - tel. 606 379 125 tub e' mail: stefbor@wp.pl 

Wojciech Pankowski - tel. 606 856 872 lub e' mail : wojpanrypf p.pl 

Waldemar Adamski - tel. 603 590 466 lub e'mail : de~l@7.pl 
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Zgłoszenie udziału w VI Zjeździe Absolwentó.w Liceum Ogólnokształcącego 
w Rypinie 

( nazwisko i imię ) ( nazwl•ko panlcń<kic I 

rok ukończenia Liceum ....................................... telefon ............................. e'mail .................................. . 

aktualny adres ............................................................................................................................................... . 

Program Zjazdu: 

- 22 czerwca 2018 r. ( piątek): 
9°

0 
- czynny sekretariat Zjazdu - rejestracja Uczestników, pobranie materiałów, wydawnictw, 

identyfikatorów itp. Kawa, herbata, ciastka. 
1200 -1500 

- ,, gorący kociołek ,,, 
17°

0 
- spotkanie koleżeńskie pny grillu ( pnewidziany park szkolny, budynek Liceum ) 

- 23 czerwca 2017 r. ( sobota ) : 
800 _ 1000 - śniadanie, 

1030 
- Msza Święta 

12
00 

- część oficjalna Zjazdu ( przewidziane Centrum Sportu i Rekreacji ) 
14°0 

- 15°0 
- obiad, 

2000 
- Bal Absolwentów. 

Proszę również o zarezerwowanie noclegów: 
Nocleg 22/23 czerwca 2018 r. ... ........... ....................... tak/nie 
Nocleg 23/24 czerwca 2018 r ...................... ................ tak/nie 
Opłaty: 

1. Gorący„ kociołek" .............................................. tak/nie ........................... 10,- zł. 

2. Grill ................................................ ........................ tak/nie ........................ ... 90,- zł . 

3. Śniadanie .................................... .......................... tak/nie ......... .................. 12,- zł. 
4. Obiad ............................... .. .................................... tak/nie ...... ..................... 40,- zł . 

5. Bal Absolwentów ......... ........................................ tak/nie ......................... 150.- zł. 

6. Koszty organizacyjne, wydawnictwa itp . .......... Tak .................................. 83,- zł. 

Razem ........................... =====--===------

Ustaloną przez siebie kwotę ( koszty organizacyjne obowiązkowo) wpłacam na konto : 

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie - Bank Pekao S.A. Oddział Rypin 

nr 161240 340611110010 2193 6600. Wpłaty należy dokonać do 28 lutego 2018 r. 
Kartę zgłoszenia, wraz z kopią dowodu wpłaty, przesyłam pocztą na adres: 
Krystyna Bujnowska, 87-500 Rypin ul. Spokojna 4, 

lub na adres Starosty Roku ....................................................................................... .................. ................... . 
lub pocztą e'mailową na adres: stefbor@wp.pl 

Wszelkich informacji dot. Zjazdu można uzyskać : 

- Stefan Borowski - tel. 606379125 lub e'mail : stefbor@wp.pl 

- Wojciech Pankowski - tel. 606 856 872 lub e'mail : wojpanryp@op.pl 

............... ................... dnia ............................ . 
( podpi5 Uc.zestnik~ ) 

30.03.2018 r.




