
G y m n á z i u m  
Turnov
Jana Palacha 804

Turnov 3. 9. 2008

Vážení absolventi,
v roce 2008 uplyne 100 let od založení naší školy. Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 
sraz absolventů Gymnázia Turnov, který se bude konat v sobotu 8. 11. 2008.
Program : 

• 8–15 hodin : prohlídka Gymnázia Turnov

• 11.30–12.30 : slavnostní program v sále turnovské Střelnice

• od 13 hodin : individuální setkání tříd v kulturním zařízení či restauraci 
(místo pro setkání jednotlivých ročníků bude upřesněno dle počtu)

* Na den 8. 11. 2008 máme v Turnově rezervované téměř všechny prostory v restauračních 
zařízeních. Umístění Vaší třídy, ročníku je závislé na počtu přihlášených účastníků srazu. Pokud 
nebudete přihlášeni, může se stát, že v místě srazu Vaší třídy vznikne nepříjemná tlačenice o místa. 
Celkem očekáváme cca 2500 účastníků srazu, což je pro turnovská zařízení obrovský počet. 
Nepodceňte prosím podání přihlášky!

Závazné přihlášky 

obsahující: jméno, příjmení, adresu, datum nar., mat. ročník, třídu, telefon, email

• osobně v knihovně gymnázia u knihovnice paní Daniely Nešporové
pondělí – čtvrtek : 7–16 hod, pátek 7–15 hod, polední přestávka 12–12.30 hod

• zašlete na emailovou adresu : nesporova@gytu.cz 

• písemně na adresu : Gymnázium, Daniela Nešporová, Jana Palacha 804, 511 01 
Turnov

Účastnický poplatek  100 Kč je součástí přihlášky.
Za tento poplatek obdržíte Sborník Gymnázia Turnov 2008 a upomínkové předměty, dále 
z něj budou hrazeny provozní náklady spojené s organizací srazu jednotlivých tříd. 
Můžete zaplatit:

• hotově v knihovně Gymnázia Turnov
• na účet Nadačního fondu Gymnázia Turnov: 

číslo účtu: 159 631 904 / 0300
var. symbol : datum narození (ve tvaru jako začátek rodného čísla)
konstantní symbol : 0558
specifický symbol : rok ukončení školy

V poznámkách pro příjemce uveďte své jméno a příjmení (rodné příjmení).

Termín přihlášky včetně poplatku : 

do pátku 10. 10. 2008, přihláška nabývá platnosti až po zaplacení poplatku.
Oslavy výročí školy můžete podpořit i vyšší částkou, než je účastnický poplatek. Pokud nám 
chcete pomoci jinou formou, kontaktujte prosím sekretářku Gymnázia Turnov Martinu 
Knéblovou (tel.481 322 849) či ředitele gymnázia Mgr. Miroslava Vávru (tel. 481 322 193). 

Za projevenou přízeň předem děkujeme.
Aktuální zprávy včetně místa srazu Vaší třídy sledujte na www.gytu.cz

Na Vaši účast  se těší
organizační výbor srazu 
a celý profesorský sbor

http://www.gytu.cz/
mailto:nesporova@gytu.cz
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