Informace a pokyny pro maturitní třídy 4.A a 4.B:
•
•

Pořadatelem plesu je Nadační fond Gymnázia Trutnov
Na přelomu září a října se uskuteční první schůzka „plesového výboru“, na kterém studenti a
třídní učitelé maturitních i pořadatelských tříd dostanou základní informace k přípravě a
organizaci plesu

•

Maturitní třídy prostřednictvím svých zástupců domluví s hlavním pořadatelem termín plesu,
čas zahájení a ukončení, plesovou kapelu, moderátory a rámcový průběh plesu, tedy především
organizaci slavnostního nástupu a výstupů maturitních tříd
V případě zájmu mají maturanti možnost nacvičovat slavnostní nástup nebo svá vystoupení
o mimo vyučování kdykoli po dohodě s hlavním pořadatelem ve volné tělocvičně
o v rámci hodin tělesné výchovy od prosince pro první, od ledna pro druhý ples
Slavnostní nástup i třídní výstupy v průběhu plesu jsou plně v režii maturantů, doporučuji
spolupráci s třídním učitelem, finální podobu a realizaci doladíme v plesovém týdnu
s moderátory a techniky UFFA
Studenti se zavazují plně respektovat pokyny pořadatele, zejména dodržovat časovou
dotaci pro slavnostní nástup a jednotlivá vystoupení
Hlavní pořadatel do svátku svatého Mikuláše zjistí zájem o vstupenky na ples z řad
zaměstnanců školy se svým partnerským doprovodem a následně předá nejpozději poslední den
školní docházky před vánočními prázdninami maturitním třídám informaci o konečném počtu
vstupenek a plánek očíslovaných stolů
Konečný počet vstupenek zahrnuje pro každou třídu polovinu z plné kapacity UFFA, tedy:
o všechna místa ke stolům v přízemí, tj. 106 x 4 ks = 424 ks mínus místa pro
zaměstnance školy
o všechna místa ke stolům na balkóně, tj. 16 x 2 ks = 32 ks
o v případě zájmu 1 ks vstupenky k stání na osobu, tj. cca 60 ks
Zbylé vstupenky k stání do doporučeného maximálního počtu budou dány do volného
prodeje
Studenti 4.A a 4.B si sami provedou distribuci vstupenek a výběr vstupného
Peníze za lístky celou částku najednou třída vloží nebo poukáže na účet Nadačního fondu
Gymnázia Trutnov číslo účtu 272019223/0300, do zprávy pro příjemce napíše: Vstupenky
na ples AKTUÁLNÍ DATUM třída 4.A (4.B)
Peníze za lístky celou částku najednou třída vloží nebo poukáže na účet Nadačního fondu
Gymnázia Trutnov vždy co nejdříve po 1. lednu plesového roku
Vstupenky budou maturantům předány po zaplacení v průběhu plesového týdne
Pro rok 2023 je cena lístků s místenkou ke stolu 350 Kč, k stání 250 Kč
Vstupenky pro pořadatelské třídy nejsou odečítány z kapacity UFFA
Třídní učitelé maturitních a pořadatelských tříd případně s partnerským doprovodem mají
vyhrazena místa v bloku učitelských stolů
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Termíny plesů jsou v roce 2023 vždy pátek: pro 4.AB 27. leden od 19:00 do 02:00 hodin
a pro 8.X 17. únor od 20:00 do 02:00 hodin
• V den plesu bude pro plesové maturitní třídy po dohodě s vedením školy zkrácena výuka
• Vstup do UFFA bude umožněn od 16:15 hodin, každý předloží pořadatelům vstupenku,
bez platné vstupenky nebudete vpuštěni do sálu
• Pro fotografování, generální zkoušku nástupu a doladění detailů s techniky UFFA doporučuji
čas 16:30 až 17:30 pro 4.A a 17:30 až 18:30 pro 4.B
• Maturitním třídám budou poskytnuty dvě šatny včetně WC v prostoru za pódiem pod
podmínkou bezproblémového užití v průběhu celého plesového večera
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Maturitní třídy tuto podmínku akceptují a souhlasí s vlastní úhradou případných škod
v plné výši včetně kompenzace nevratné kauce 5 000 Kč při porušení Smlouvy o pronájmu
společenského centra UFFO
Maturanti samozřejmě mohou využívat i hlavní šatnu v suterénu stejně jako všichni účastníci
plesu
Hlavní šatna v suterénu bude k dispozici 90 minut před zahájením plesu, tedy od 17:30
hodin, poproste rodinné příslušníky a své známé o dochvilnost
V UFFO budeme respektovat přísný zákaz donášky a konzumace vlastního jídla a pití,
zejména alkoholu
V UFFO platí přísný ZÁKAZ POUŽÍVAT KONFETY či jiný materiál, který barví nebo
jinak poškozuje taneční parket
Rámcový program plesu:
o 19:00 zahájení – kapela, moderátor, ředitel školy
o 19:15 slavnostní nástup a šerpování 4.A, cca 30 minut, bezprostředně po
skončení
o slavnostní nástup a šerpování 4.B, cca 30 minut, bezprostředně po skončení
o sólo maturantů s rodiči
o ples
o sólo maturantů s učiteli
o ples
o cca 21:00 (čas domluvíme dle situace) třídní výstup 4.A, maximálně 10 minut
o ples
o cca po 30 – 40 minutách (čas domluvíme dle situace) třídní výstup 4.B,
maximálně 10 minut
o ples
o půlnoční překvapení 4. A, maximálně 5 minut, bezprostředně po skončení
o půlnoční překvapení 4. B, maximálně 5 minut
o ples
o 02:00 konec
Pokud třída zvolí na závěr nástupu přípitek, je nutné objednat v UFFU příslušný počet lahví
sektu, z jedné láhve 9 skleniček, možné i nealko, platba v hotovosti kdykoli do skončení plesu,
nabízí se zaplatit z posbíraných mincí
Mince po šerpování si třída vysbírá do zapůjčeného kbelíku, tento je nutné na konci plesu
vrátit, třída si proto na ples přinese vhodnou pevnou brašnu nebo nádobu na přesypání mincí,
doporučuji domluvit alespoň jednu spolehlivou a zodpovědnou osobu, která mince odnese
z plesu a uchová pro třídní fond, bývá to i úctyhodný obnos, po dobu plesu je možné nechat
v úschově u mne
K dispozici budou mimo kapacitu UFFA i vstupenky „FOTO“ a vstupenky „Dítě“ bez
místenky ke stolu za 0 Kč. Za „Dítě“ považuji lidského jedince bez ohraničení věku, který
bude na plese pod dozorem dospělé osoby z kruhu rodiny nebo přátel a nejdéle po skončení
slavnostního úvodu bude odveden a zaopatřen
V případě dotazů jsem vám k dispozici, děkuji za vstřícnost a těším se na spolupráci
Mgr. Ladislav Šafář
předseda správní rady Nadačního fondu Gymnázia Trutnov
hlavní pořadatel plesu

