Vážená absolventko, vážený absolvente,
v roce 2014 dovrší gymnázium, na kterém jste maturovali, 90 let svého trvání. Na škole
pracuje přípravný výbor oslav, jehož cílem je uspořádání důstojných oslav tohoto jubilea
spojených se sjezdem absolventů a vydáním výročního almanachu. Vyvrcholením oslav
bude ples absolventů, který se uskuteční v sobotu 27. září 2014 v Grandhotelu Pupp.

Program sjezdu
Sobota 27. září 2014
9-11 hodin
11 hodin
15 hodin
19-01 hodin
Neděle 28. září 2014
9–11 hod

Akreditace v prostorách Thermalu
Slavnostní zahájení oslav v Thermalu
Vernisáž výstavy ve Vřídelní kolonádě
Absolventský ples v Grandhotelu Pupp
Prohlídka školy (První české gymnázium)

Přípravný výbor: RNDr. Zdeněk Papež, Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kondel,
Mgr. Dana Ančincová, PaedDr. Ilona Baarová, Mgr. Irena Jiříková, PaedDr. Jana Turčinová,
Liana Kadlečková

Přihlášky:
Přihlásit se můžete pouze pomocí Internetu na stránkách www.gymkvary.cz, odkaz „90 let“
v hlavním menu. Po přihlášení obdržíte na vámi zadaný kontaktní mail potřebné údaje
k zaplacení účastnického poplatku 600,– Kč. Jeho výše byla stanovena s ohledem na nemalý
rozpočet oslav, sponzorské dary jsou rovněž velmi vítány. Na základě přání absolventů se lze
akreditovat také „bez plesu“ za snížený účastnický poplatek 400,-Kč.
Přihlásit se mohou pouze absolventi školy, s ohledem na smysl akce (setkání bývalých
studentů) a také z kapacitních důvodů jsme nuceni odmítnout rodinné příslušníky. Věříme, že
toto opatření pochopíte, i tak si nejsme jisti, zda nám kapacita Grandhotelu Pupp bude stačit
(absolventů je více než 7700 a my máme k dispozici necelou tisícovku míst...).
Tak jako při minulých oslavách vás „rozsadíme“ na ples po jednotlivých ročnících a tedy
vstupenky obdržíte až v den akreditace. Pokud by se někdo nestihl akreditovat dopoledne,
zřídíme ještě jedno akreditační místo před plesem přímo v Grandhotelu Pupp.
Přihlašování rozdělíme s ohledem na očekávaný zájem na 2 vlny:
1. absolventi do roku 1999 – mohou se přihlašovat od 1. dubna 2014
2. absolventi od roku 2000 – mohou se přihlašovat od 20. května 2014
Věříme v pochopení mladších ročníků, důvodem jsou pouze již zmíněné kapacitní
možnosti.
Seznam přihlášených bude pravidelně spolu s potvrzením o zaplacení aktualizován na
webových stránkách oslav.

Akreditace:
Vstupenku na ples, almanach a dárkové předměty obdrží účastníci oslav u akreditace.

Kontakt:
S připomínkami, přáními či návrhy se obracejte prosím na adresu přípravného výboru:
oslavy90@gymkvary.eu, také lze využít fórum na webových stránkách oslav.

