
 

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacji Jubileuszu przez 

II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 
Podpis absolwenta 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
JUBILEUSZ 25-LECIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NOWOGARDZIE 

Wypełniony formularz z dowodem wpłaty prosimy dostarczyć do sekretariatu II LO: 

 listownie ul. Boh. Warszawy 78, 72-200 Nowogard (z dopiskiem: „25-lecie II LO”) 

 lub przesłać skan podpisanego dokumentu na adres e-mail: zso@zsonowogard.edu.pl 

 lub osobiście. 

UCZESTNIK: 

IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................................  

NAZWISKO PANIEŃSKIE: ......................................................................................................................  

NR KONTAKTOWY: ........................................  ADRES E-MAIL: .....................................................  

ROK UKOŃCZENIA II LO: ....................................................  

 

Prosimy zakreślić wybrane opcję: 

 

Bal Absolwentów* 

*ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń (data zaksięgowania wpłaty na koncie) 

 

Wydawnictwo jubileuszowe 

Koszt: 130 zł Koszt: 30 zł 
Konto, na który należy dokonać wpłaty: 

Nazwa rachunku: Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego 

Numer rachunku: 98 9375 1012 4200 1560 2000 0010 
Termin wpłat: 31 lipca 2017 Termin wpłat: 31 maja 2017 

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w BALU - rezygnacja tylko w formie pisemnej: 

 na 30 dni przed Jubileuszem – możliwy zwrot wpłaty w wysokości 100% 

 na 3-29 dni przed Jubileuszem – możliwy zwrot wpłaty w wysokości 50% 

 brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w Jubileuszu powoduje obciążenie pełnymi 
kosztami udziału 

 nie przywiduje się rezygnacji z wydawnictwa jubileuszowego (zamówione wydawnictwo 
pozostanie do odbioru w szkole). 
 

Regulamin wpłat na konto: 

 Prosimy dokonywać wpłat pojedynczych (jedna osoba = jedno miejsce na balu = jedno 

wydawnictwo okolicznościowe) 

 W tytule wpłaty prosimy napisać (w zależności od wybranej opcji): 

- Imię i nazwisko (panieńskie), rok ukończenia szkoły, BAL  (kwota 130 zł) 

- Imię i nazwisko (panieńskie), rok ukończenia szkoły, WYDAWNICTWO (kwota 30 zł) 

- Imię i nazwisko (panieńskie), rok ukończenia szkoły, WYDAWNICTWO+BAL (kwota 160 zł) 


