
RAMOWY PROGRAM 

XLIV Zjazdu Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy 

 w dniach 6-7.10.2017 r. 

5 października 2017 r. – czwartek 

 19.00 – kolacja w hotelu STORK, 

 19.30 – spotkanie Zarządu Stowarzyszenia w sali konferencyjnej hotelu. 

6 października 2017 r. – piątek 

 7.30 – śniadanie w hotelu STORK (dla Uczestników, którzy przyjadą w czwartek), 

 10.00 – oficjalne rozpoczęcie XLIV Zjazdu Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół 

w Polsce: 

 powitanie gości przez Wiesława Łupinę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy oraz krótka prelekcja: „Historia 

i współczesność I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy”, 

 wystąpienia zaproszonych gości, 

 wystąpienie  Pani Marzenny Modrzejewskiej-Michalak  - Prezes Stowarzyszenia na rzecz 

Najstarszych Szkół w Polsce, 

 11.00-11.30 – przerwa kawowa, 

 11.30-12.30 – zwiedzanie szkoły, 

 12.30-13.30 – koncert piosenki filmowej i musicalowej w wykonaniu Grupy Teatralnej 

I Liceum Ogólnokształcącego, 

 13.45-14.30  - obiad (budynek internatu I LO), 

 15.00-17.00 – część robocza zjazdu (budynek I LO), 

 17.00-18.00 – obserwacje nieba w astrobazie I LO, 

 19.00 – uroczysta kolacja w hotelu STORK. 

 

7 października – sobota 

 

 8.00 – śniadanie w hotelu, 

 8.30 – wyjazd autokarem na wycieczkę po Pojezierzu Brodnickim, 

 11.00 – powrót i zwiedzanie Brodnicy, 

 13.00 – zakończenie zjazdu. 

 

Niektóre punkty programu oraz czas mogą ulec nieznacznym zmianom. 

 

Do zobaczenia w Brodnicy  



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Imię i nazwisko:   ……………………… 

Funkcja:     ……………………… 

Nazwa Szkoły:     ………………………. 

 

Potwierdzam uczestnictwo przedstawiciela(-i) szkoły w XLIV Zjeździe Stowarzyszenia na 

rzecz Najstarszych Szkół w Polsce organizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym 

 im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy w dniach 6-7 października 2017 r. 

 

PLAN ZJAZDU – prosimy o zaznaczenie znakiem „X” tych elementów planu w których 

wezmą Państwo udział. 

 

 

Lp. Data 

Nocleg w hotelu 

STORK 

/ceny pokoi 

podane poniżej/ 

Kolacja 

/w czwartek/ 

 

/20 zł/ 

Obiad – 

6.10.2017 

/w internacie 

I LO/ 

/30 zł/ 

Uroczysta 

kolacja – 

/hotel 

STORK/ 

/100 zł/ 

Wycieczka 

1. 5.10.2017      

2. 6.10.2017      

3. 7.10.2017      

 

 

 

 

……………………….                                                           ………………………. 

   (pieczątka szkoły)                                                                                         (podpis dyrektora) 

 

Prosimy o przesłanie Karty Zgłoszeniowej na adres szkoły pocztą tradycyjną, e-mailem lub 

faksem w terminie do 22 września 2017 r.  

Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uznany za rezygnacje szkoły z udziału w Zjeździe. 

 

ADRES SZKOŁY:                                W razie konieczności otrzymania faktury, prosimy 

I Liceum Ogólnokształcące                     o podanie danych do jej wystawienia: 

Ul. Lidzbarska 14                                     ……………………………………………………… 

87-300 Brodnica   ………………………………………………………. 

Tel./fax: 56 498 2016   ……………………………………………………… 

e-mail: sekretariat@1lobrodnica.pl ………………………………………………………. 

 

 

mailto:sekretariat@1lobrodnica.pl


 

 

INFORMACJE PORZĄDKOWE 

CENY POKOI  /za dobę/: 

 

3-osobowe : cena za pokój ze śniadaniem – 300 zł   (100 zł/osoba) 

2-osobowe: cena za pokój ze śniadaniem – 220 zł   (110 zł/osoba) 

1-osobowe: cena  ze śniadaniem – 120 zł 

Rezerwacji pokoi należy dokonywać telefonicznie w hotelu STORK, powołując się na 

rezerwację dokonaną na potrzeby Zjazdu.  

Numery telefonów:  56 495 33 56; 730 095 046; 730 095 047;     strona: www.hotelstork.pl 

 

 

1. Informujemy, że osoby przyjeżdżające z odległych miejscowości mogą zarezerwować 

nocleg w hotelu STORK z czwartku na piątek. 

2. Samochody mogą Państwo pozostawić na strzeżonym parkingu przy hotelu. 

 

Poniżej zamieszczona została mapka przejścia z hotelu STORK do I LO 

 

 

 


