Do absolwentów Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Częstochowie – matura 1990.
Drodzy Koledzy!
Mija właśnie 25 lat od dnia kiedy po maturze, jako pierwszy rocznik, opuściliśmy mury OLW
Częstochowa. Jest to chyba najlepszy moment, aby spotkać się, przypomnieć wspólnie
spędzone lata, odświeżyć kontakty i wzajemne relacje.
Chwila jest tym bardziej właściwa, gdyż będzie to ostatnia możliwość odwiedzić „stare”
szkolne mury, ponieważ od 1 września 2015 Zespół Szkół im. Andersa, który obecnie
pielęgnuje nasze tradycje, zostaje przeniesiony do innej lokalizacji, a teren dawnego OLW
przejmuje inny właściciel i chyba będzie to nasze ostatnie spotkanie na „starych śmieciach”.
Program obchodów obejmuje:
19.06.2015 r. (piątek)
od 16.00
Przyjazd i zakwaterowanie w częstochowskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Złotym Potoku k. Częstochowy
(ul. T. Kościuszki 99, 42-253 Janów, Złoty Potok ) - niegdyś Harcówka
ZHP w Złotym Potoku.
20.00
Kolacja - Spotkanie koleżeńskie –na terenie ośrodka lub w jego
pobliżu. ;-)
20.06.2015 r. (sobota)
8.00 - 10.00
Śniadanie dla zakwaterowanych w ośrodku
Uroczystości główne:
11.00 – 14.00
Spotkanie w OLW z dyrekcją szkoły i nauczycielami (aktualnie Zespół
Szkół im. Gen. W. Andersa) ul. Legionów 58, Częstochowa
14.00 – 16.00
Złożenie wiązanki na grobie opiekuna roku Ś.P. ppłk. Czesława
Dzikowskiego.
16.00 – 24. 00
Spotkanie koleżeńskie, obiadokolacja przy ognisku i grillu w ośrodku
w Złotym Potoku.
21.06.2015 r. (niedziela)
8.00 - 10.00
Śniadanie dla zakwaterowanych w ośrodku.
do 12.00
Wyjazd.
Koszty uczestnictwa w obchodach:
Opcja pełna 210,- zł obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku w Złotym Potoku (2
noclegi i 2 śniadania), obiadokolację przy ognisku w dniu 20.06. (alkohol we własnym
zakresie), pamiątkę ze spotkania, kwiaty dla nauczycieli, inne koszty organizacyjne
uroczystości głównych.
W przypadku wybrania opcji pełnej koszt jest stały niezależnie od liczby nocy i śniadań w
ośrodku (1 czy 2) i wynika z procedury rezerwacyjnej.
Liczba dostępnych miejsc noclegowych 30 – decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Opcja skrócona 85,- zł obejmuje: obiadokolację przy ognisku w dniu 20.06. (alkohol we
własnym zakresie), pamiątkę ze spotkania, kwiaty dla nauczycieli, inne koszty organizacyjne
uroczystości głównych. Ewentualne zakwaterowanie należy zabezpieczyć we własnym
zakresie.

Przejazd odbywa się własnymi środkami transportu, liczymy na to że część z nas przyjedzie
samochodami i zabezpieczy pozostałym transport na trasie Złoty Potok – Częstochowa –
Złoty Potok, w dniu 20.06.
Rejestracji uczestnictwa należy dokonywać do dnia 10.05.2015 r. przesyłając e-mail na
adres olwzjazd2015@wp.pl koniecznie podając w tytule e-maila Imię Nazwisko, opcję pobytu
np. „Michał Oelwiacki - opcja pełna” lub „Michał Oelwiacki - opcja skrócona” w treści emaila należy podać: dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.
W przypadku wyczerpania miejsc dla opcji pełnej, informacja zostanie odesłana
automatycznie mailem, wtedy pozostaje wybrać ponownie opcję skróconą, nadwyżka
środków zostanie zwrócona na konto.
Uwaga konto olwzjazd2015@wp.pl służy jedynie do rejestracji uczestnictwa, nie będziemy
odpowiadali za jego pośrednictwem na pytania różne, do tego celu proszę wykorzystywać
osobiste kontakty telefoniczne i mailowe.
Po zarejestrowaniu należy niezwłocznie dokonać wpłaty za uczestnictwo w wysokości:
210,- zł opcja pełna, 85,- zł opcja skrócona, na konto bankowe w banku Alior Bank nr:
48 2490 0005 0000 4001 0019 6103 w tytule przelewu należy wpisać Spotkanie OLW imię i
nazwisko uczestnika.
W przypadku braku wpłaty w przeciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji elektronicznej
oraz braku kontaktu telefonicznego, rejestrację uznaje się za niepotwierdzoną, a miejsce
noclegowe w przypadku opcji pełnej zostaje zwolnione dla kolejnego uczestnika.
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