INFORMATOR
ZJAZDOWICZA
1. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI
8.30 - 10.30 Rejestracja uczestników w szkole, odbiór identyfikatorów,
znaczków zjazdowych, publikacji i materiałów zjazdowych.
Zwiedzanie
wystaw
okolicznościowych
i
prezentacji
przygotowanych w szkole i w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy
Dutkiewicz (patrz mapka), wpisy do Księgi Zjazdowej
Rejestracja uczestników oraz odbiór materiałów zjazdowych odbędzie się w
szkolnych klasopracowniach według grup roczników. Po przybyciu do szkoły
zostaną państwo skierowani do odpowiednich klas przez naszych wolontariuszy.
11.00 – 12.00 Msza Św. koncelebrowana przez duchownych, absolwentów szkoły
w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Rogoźnie (patrz
mapka)
12.00 – 13.00 Przemarsz wszystkich gości ulicami miasta z orszakiem Patrona
Szkoły - króla Przemysława II - zakończony odsłonięciem tablicy
pamiątkowej przy wejściu do budynku Liceum.
Orszak zostanie uformowany na Placu Jana Pawła II – przed kościołem zaraz po
zakończonej mszy i przejdzie ulicami miasta (patrz mapka) w towarzystwie
orszaku konnego z królem Przemysławem II, pocztów sztandarowych szkoły oraz
Rogozińskiej Orkiestry Dętej. Najstarszym absolwentom i nauczycielom
zapewniamy przejazd bryczkami. Regulamin przemarszu na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
13.30 – 16.30 Główna uroczystość jubileuszowa na boisku szkolnym:
 wręczenie szkole nowego sztandaru szkoły
 wręczenie szkole honorowego tytułu „Zasłużeni dla Ziemi
Rogozińskiej”
 wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości
 część artystyczna „nasz szkolny dom jest tu…”

Uroczystości odbędą się na scenie przygotowanej na boisku szkolnym. Dla
wszystkich gości zostaną przygotowane miejsca siedzące przed sceną.
16.30 – 18.30 Spotkania klasowe, koleżeńskie rozmowy, oglądanie wystaw
i szkolnych pamiątek, rozmowy z nauczycielami i wychowawcami,
imprezy towarzyszące.
19.00 – 4.00 Nocna biesiada jubileuszowa w Ośrodku Wypoczynkowym
„Za Jeziorem” (zabawa taneczna przy orkiestrze, wspólne i solowe
śpiewy, poczęstunek – organizator nie zapewnia napojów
alkoholowych)
W godz. 1800 - 1900 sprzed budynku szkoły odjeżdżać będą autobusy, które
zawiozą Państwa na miejsce biesiady. Biletem wstępu na biesiadę jest
zaproszenie, które otrzymają Państwo wraz z materiałami zjazdowymi podczas
rejestracji. Prosimy pamiętać o zabraniu go ze sobą na miejsce biesiady.
Zapewniamy również transport powrotny do Rogoźna po zakończeniu imprezy.

2. MIEJSCA PARKINGOWE
W związku z organizacją przemarszu oraz całej uroczystości nie można parkować
samochodów na miejscach parkingowych przy szkole, na całej długości ulicy Małej
Poznańskiej oraz na Placu Jana Pawła II (przed kościołem pw. Ducha Świętego). Dla
osób zmotoryzowanych przygotowaliśmy dwa specjalne parkingi (patrz mapka):
 na Targowisku Miejskim, wjazd od ulicy Wielkiej Poznańskiej
 na przystani Klubu żeglarskiego Kotwica, wjazd od ulicy Małej Poznańskiej
można również korzystać z miejsc parkingowych na terenie miasta.

3. BUFET I KAWIARENKA
Od godz. 830 do 19 00 w budynku sali gimnastycznej funkcjonować będzie
kawiarenka zjazdowa, w której przez cały dzień czekać będzie na Państwa kawa,
herbata i coś słodkiego.

OBIAD wydawany będzie w sali gimnastycznej na podstawie kuponu
dołączonego do materiałów zjazdowych w godz. 1130 - 1730

4. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Przez cały dzień zapraszamy państwa do obejrzenia:
 wystaw zdjęć i pamiątek szkolnych przygotowanych w klasopracowniach
i na szkolnych korytarzach.
 wystawy kronik tradycyjnych i multimedialnych oraz zbiorów szkolnej Izby
Tradycji w auli szkoły i pracowniach na I piętrze.
 wystawy o historii Liceum i Gimnazjum im. Przemysława II, na którą
zaprasza Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz (patrz mapa) w
godz. 900 - 1800

5. KSIĘGA PAMIĄTKOWA
Wszystkich zjazdowiczów zapraszamy do wpisania się do Księgi Pamiątkowej
Zjazdu, która zostanie wyłożona w auli szkoły.

6. PUNKT MEDYCZNY
Gabinet pielęgniarki szkolnej, sala nr 102 (I Piętro), zespół ratowniczy w czasie
przemarszu.

7. PUNKT INFORMACYJNY
W sali nr 005 na parterze, działać będzie punkt informacyjny, w którym uzyskają
Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji Zjazdu. Również
tam zapraszamy wszystkie osoby niezarejestrowane, które zdecydują się
uczestniczyć w uroczystościach i dokonać wpłaty i rejestracji w dniu zjazdu.
Przez cały dzień w szkole i w miejscach uroczystości są do Państwa dyspozycji
wolontariusze służący informacjami i pomocą w razie potrzeby.

8. SZATNIA
W budynku szkoły na parterze – nadzorowana, z numerkami wieszaka.

UWAGA! Identyfikator zjazdowy, który otrzymują państwo wraz z materiałami
zjazdowymi jest dla służb porządkowych oraz wolontariuszy informacją, że są
Państwo uczestnikami Zjazdu. Prosimy o przypięcie go w widocznym miejscu!

