
 

G I M N A Z J U M  NR  24 
Im.   H E N R Y K A   J O R D A N A  

w Zabrzu 
 

 

 

zaprasza na 

III KALEJDOSKOP SZKÓŁ „U JORDANA” 

 

1. Termin i miejsce:  22.04.2016 (piątek) Gimnazjum Nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu 

ul. Zamenhofa 56 

 Wystawcy: szkoły ponadgimnazjalne 

 Harmonogram:  godzina 11
30

 – 14
30

 – prezentacja szkół dla uczniów i rodziców 

2. Cele imprezy: 

 przedstawienie uczniom Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu i ich Rodzicom, w jednym 

miejscu i w jednym czasie oferty zabrzańskich publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

 umożliwienie zabrzańskim publicznym szkołom ponadgimnazjalnym prezentacji 

oferowanych kierunków i typów kształcenia, oraz przedstawienia informacji o życiu 

szkoły, jej specyfice i warunkach przyjmowania kandydatów 

3. Warunki uczestnictwa wystawców: 

 Wystawca otrzymuje do dyspozycji stoisko (moduł o wymiarach 3m x 3m), 

wyposażone w stolik uczniowski i dwa krzesła oraz możliwość korzystania z prądu, 

 w uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo podziału modułu 

standardowego, 

 wystawca zobowiązany jest do zapewniania obsługi swojego stoiska wystawowego 

na czas trwania imprezy, 

 wystawcy mogą prowadzić dystrybucję lub sprzedaż wszelkich materiałów 

informacyjnych wyłącznie na własnym stoisku wystawowym, 

 pisemne zgłoszenie udziału (wzór „Karty zgłoszenia Wystawcy” w załączeniu) należy 

dostarczyć do organizatora tj. Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu  

ul. Zamenhofa 56, przesłać faksem (32 272-23-48) lub pocztą elektroniczną 

(g24zabrze.doradca@gmail.com) najpóźniej do 18.04.2016 do godziny 15
00

, 

 stoiska wystawowe będą przekazane wystawcom na godzinę przed otwarciem 

imprezy, likwidacja stoiska musi nastąpić w ciągu godziny od zakończenia imprezy. 

4. Postanowienia końcowe 

 z Kalejdoskopu szkół „U Jordana” mogą skorzystać również uczniowie (i ich Rodzice) 

innych gimnazjów, 

 wszelkich informacji udziela Andrzej Kasperek – Gimnazjum nr 24. 

mailto:g24zabrze.doradca@gmail.com


 

………………………. 
(pieczątka szkoły) 

 

III KALEJDOSKOP SZKÓŁ „U JORDANA” 

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY   

22.04.2016 (piątek) 

Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu ul. Zamenhofa 56 

 

Nazwa szkoły: 

 

Adres: 

 

Telefon/fax 

 

Poczta elektroniczna: 

 

Osoba odpowiedzialna za stoisko: 

 

 

Deklarujemy chęć przedstawienia oferty naszej szkoły w ramach III Kalejdoskopu Szkół 

„U JORDANA” : 

 

………………………. 
(pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły) 

 

Uwaga:  

Niniejsze zgłoszenie udziału należy dostarczyć najpóźniej do 18.04.2016 do godziny 15
00  

do organizatora tj. Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu ul. Zamenhofa 56, 

przesłać faksem (32 272-23-48) lub pocztą elektroniczną (g24zabrze.doradca@gmail.com)  

mailto:g24zabrze.doradca@gmail.com

