INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI BALU
„STUDNIÓWKA 2018”
Bal „STUDNIÓWKA 2018” odbywa się w gmachu „Małachowianki”

dnia 13 stycznia 2018 roku.
WEJŚCIE DO SZKOŁY odbywa się w dwóch miejscach wg losowania:
wejście
główne
A
3D
3G
3C
3F
3E

Godz.

18.50
19.00
19.10
19.20
19.30

wejście
boczne
B
3A
3H
3B
3I

UWAGA!!! Każda klasa wchodzi w komplecie (Małachowiacy + osoby towarzyszące).
Na początku grupy zawsze znajduje się Gospodarz klasy. Ułatwi On/Ona
identyfikację uczniów szkoły.
Zarówno „Małachowiacy” jak i osoby towarzyszące (z zewnątrz) muszą posiadać
zaproszenie i dowód tożsamości ze zdjęciem przygotowany do identyfikacji z jego
posiadaczem. Osoby towarzyszące trzymają w ręku swoje dokumenty i wraz
z Partnerem / uczniem szkoły zostają sprawdzeni na liście i przechodzą do szatni.
WAŻNE : Ewentualne zmiany danych partnerek/ów muszą być zgłoszone co
najmniej do 10.01.2018 r. do godz. 12.00 do dyr. Piotra Sosnowskiego. W
przypadku niezgodności danych osoby wchodzącej z danymi na liście niestety
wejście takiej osoby będzie niemożliwe !!!
Jest jeszcze jedna BARDZO WAŻNA UWAGA !!!! Osoby, które się spóźnią na
wejścia swoich klas, będą zmuszone czekać do momentu wejścia ostatniej klasy,
w wyniku czego nie będą mieć możliwości uczestnictwa w zdjęciu klasowym (dotyczy
klas, które mają zdjęcia przed częścią oficjalną).
Każdy z uczestników balu ma obowiązek posiadania kotylionu w kolorze
przypisanym do danej klasy. Kotyliony będą rozdawane przy wejściu do szkoły
(klasy, których to dotyczy).
Klasa
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Kolor kotylionu
zieleń butelkowa
beżowy
biały
złoty
pudrowy róż
granatowy
bordowy
pudrowy róż
srebrny

Część oficjalna:
Godz. 20.00 uroczyste rozpoczęcie balu:
- Przemówienia:
Przedstawiciela Rady Rodziców i Komitetu Studniówkowego,
Dyrektora Szkoły.
- Wręczenie kwiatów Nauczycielom i Wychowawcom podczas przemówienia
Przedstawiciela Rady Rodziców i Komitetu Studniówkowego,
- Polonez prowadzony przez Dyrektor Szkoły z udziałem uczniów i Wychowawców
klas III,
- Polonez w wykonaniu wszystkich uczestników balu w kolejności:

EIBFCHAGD
- Walc Dyrektorski,
- Rozdanie nagród „Elvisy 2018”.
ZDJĘCIA
Kolejność zdjęć klasowych w godzinach: 3D
19.00 3D
19.15 3A
19.30 3G
19.45 3H
21.30 3B
21.45 3F
22.00 Rada Pedagogiczna
22.15 3E
22.30 3C
22.45 3I
Miejsce wykonywania zdjęć to Aula Szkoły.
Należy ściśle przestrzegać powyższego harmonogramu. Każda klasa - w komplecie udaje się do Auli. Wchodzenie i wychodzenie ze zdjęć odbywa się grupowo
w obecności Przedstawiciela Komitetu Studniówkowego. Klasy spotykają się
w umówionym z rodzicem miejscu (wzdłuż gabloty z pucharami na parterze bloku A).
ROZMIESZCZENIE KLAS:
Piętro
Sala
Klasy
Parter
Barek
3E, 3H
I piętro
Łącznik
3F
I piętro
Baletowa
3A, 3D, 3I
II piętro
Ping-pongowa
3B, 3C, 3G
W w/w pomieszczeniach będą umieszczone informacje m. in. o godzinach
wykonywania pamiątkowych zdjęć, serwowania ciepłych posiłków.

POSIŁKI
Poniżej zamieszczamy menu.
Przewidzieliśmy również dania dla osób, będących wegetarianami (zielona wstążka
przewiązana na oparciu krzesła).

Dania Gorące
I wydanie od ok. godz. 21.30

II wydanie od ok. godz. 23.00

Rosół z makaronem

Karkówka
pieczona
w
sosie
musztardowo – miodowym, kluski
śląskie, warzywa (buraczki zasmażane)

Krem z dyni i Marchwi z prażonymi
migdałami (pikantnie)
De volaile,
Kotlet warzywny w panierce
Ziemniaki pieczone w rozmarynie
Zestaw surówek

Falafele z sosem jogurtowo miętowym
podane z surówką z buraczkami
III wydanie od ok. godz. 1.00

Curry z kurczakiem
Curry warzywne
Ryż
IV wydanie od ok. godz. 3.00

Barszcz czerwony vege z mini pizzami z
pieczarkami i karmelizowaną cebulką
DANIA ZIMNE USTAWIONE NA STOLE
Pieczywo – białe, ciemne i
pełnoziarniste
Wybór wędlin - drobiowe, wieprzowe,
wołowe

pieczonym schabem, pasztetem
warzywnym.
Tarty na kruchym cieście: warzywna, z
kurczakiem, ze szpinakiem, rodzynkami
i ricottą
Sałatka grecka
Sałatka ziemniaczana

Roladki z szynki z musem chrzanowym
w lekkiej galarecie
Tortille z grillowanym kurczakiem, ze
świeżymi warzywami, z pastą z
suszonych pomidorów

Mini kanapeczki bankietowe z pastą z
łososia, z grillowanym kurczakiem, z

SŁODKI BUFET USTAWIONY NA
PARTERZE PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ:

OWOCE (w całości):

Winogrona

Sernik

Jabłka

Jabłecznik

Pomarańcze

Ciasto marchewkowe

Mandarynki

Ciasto czekoladowe

Banany

Ciastka kruche

Kiwi

Cukierki

NAPOJE GORĄCE I DODATKI
Kawa,
Wybór herbat - czarne, zielone,
owocowe,
Cukier porcjowany,
CIASTA I DESERY:

Mleko do kawy,
Plasterki cytryny.

INNE WAŻNE INFORMACJE
- UWAGA!!! Proszę nie zabierać ze sobą rzeczy wartościowych. Komitet
organizacyjny Studniówki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w salach i innych miejscach Szkoły.
- impreza jest chroniona przez: Agencję Ochrony Mienia TOP SEKRET Sp. z o .o.
- catering zapewnia firma: KINO S.C. Patryk Dzwonek, Piotr Pyrkowski (Hotel
Tumski),
- oprawę muzyczną i oświetleniową oraz dekorację sali głównej zapewnia AMB
EVENT Marek Błażejewski
- fotografie grupowe w Auli wykonuje FOTONIK Ryszard Umiński,
- zapewniamy opiekę medyczną (lekarz),
- sztab Komitetu Studniówkowego znajduje się w sali nr C14,
- miejsce dla fotografów i kamerzystów klas – sala nr A2,
- fotobudka – II piętro blok A,

Szalejcie do białego rana, bawcie się wyśmienicie… ,
bo bal ten będziecie wspominać przez całe, piękne życie.
Komitet Organizacyjny
„Studniówka Małachowianki 2018”.

