Olsztyn, 10.01.2011r.

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia

Korzystając z okazji, jaką jest rozpoczynający się 2011r. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i
Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Olsztynie pragnie tą drogą przekazać
kilka wybranych informacji o działaniach, jakie były podejmowane w 2010r. i jakie planujemy
przeprowadzić w 2011r.
Rozpoczynając informacje dotyczące 2010r. należy przypomnieć, że rozpoczynaliśmy go posiadając
na koncie 2.487,24zł. Na 31.12.2010r. pozostaje na nim już tylko 1.104,49zł. Dokładne sprawozdanie
zostanie opublikowane w internecie na stronie www.lo3.olsztyn.pl w marcu br. Obecnie należy
jedynie wspomnieć, że w 2010r. z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego wpłacono 2.869,90zł.
Jedynymi wydatkami były: nagroda i dyplom im. prof. Tadeusza Rostańskiego na kwotę 789,99zł,
dwa rzutniki multimedialne za 3.397,99zł każdy i słupki do siatkówki wraz z naciągiem 1.400zł.
W 2010r. zorganizowaliśmy Dzień Patrona, Dzień Absolwenta wraz z balem przebierańców,
mistrzostwa Olsztyna w żeglarstwie szkół ponadgimnazjalnych, regaty o puchar Jana Jakowickiego,
rejs żeglarski oraz uczestniczyliśmy we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych
przez nasze Liceum. Po raz kolejny wręczono honorowe matury osobom zasłużonym dla Liceum, a
11.11.2010r. po raz kolejny oddaliśmy hołd zmarłym profesorom i absolwentom przy grobie prof. T.
Rostańskiego.
W 2011r. planujemy przeprowadzić wszystkie cykliczne imprezy. Wraz z Dyrekcją Liceum
przygotowujemy się do obchodów Dnia Patrona i Absolwenta. Między innymi z tej okazji już po raz
piąty organizujemy bal. Tym razem odbędzie się on w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego 19.02.2011r. (sobota) o godz. 19:00. Będziemy się bawić pod hasłem:
„Urodzinowi Goście Kopernika”. Z tego powodu będą mile widziane przebrania niekoniecznie z
epoki. Zapraszamy wszystkich chętnych absolwentów z ich przyjaciółmi. Kwotę 90 zł od osoby (bez
alkoholu) należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: 13 1540 1072 2001 5051 3954 0001 do
31.01.2011r. zaznaczając w tytule przelewu „Bal”.
Od marca rozpoczynamy przygotowania do spotkania absolwentów z okazji 10-lecia naszego
Stowarzyszenia. Od rozmiaru zainteresowania tą imprezą planowaną na 11-12.06.2011r. uzależniamy
standard (domki/hotel) i cenę (130/180) tego spotkania.
Wstępne zgłoszenia można nadsyłać do 28.02.2011r. na adres e-mail: legitimus@op.pl.
Na zakończenie dwa przypomnienia:
1. prosimy o 1% Twojego podatku dochodowego - KRS 00000514469
2. składki masz opłacone do ……… wraz z opłatą za 2011r. na konto 13 1540 1072 2001 5051
3954 0001 powinieneś wpłacić ……… zł.
Przypominamy, że w każdy pierwszy piątek miesiąca spotykamy się w Klubie Alternatywa OSM
przy ul. Profesorskiej.

Zapraszam i pozdrawiam
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