
Předprodej lístků na maturitní ples Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 2023 

 

Vážení přátelé,   

 po dobrých zkušenostech z loňských let jsme se opět rozhodli provést prodej lístků na 

maturitní ples, který se bude konat dne 14. 1. 2023 v kulturním domě, pomocí internetového 

formuláře.    

Internetový předprodej vstupenek bude zahájen dne 9. 1. 2023 v 19.00 hodin, a to na odkazu, 

který naleznete na webových stránkách Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. (www.pekargmb.cz). Pro získání 

vstupenky budete potřebovat: platný občanský průkaz, funkční e-mail s dostatkem volného místa na 

potvrzující zprávu a připojení k internetu. Po otevření formuláře je nutné správně vyplnit všechna pole 

(jméno, číslo OP, e-mail, počet lístků) a poté formulář odeslat. Jestliže objednávka bude úspěšná, na 

Vaši emailovou adresu přijde informační e-mail, který potvrdí zamluvení daného počtu lístků a zároveň 

Vám sdělí náhodně vygenerovaný kód.   

Vstupenky si můžete vyzvednout na sekretariátě školy (přízemí) od středy 11. 1. do čtvrtka     

12. 1. 2023 v době od 7.30 do 15.00 hod. Po uplynutí této doby budou vstupenky předány do druhého 

kola prodeje. K vyzvednutí vstupenky je zapotřebí platný občanský průkaz (s číslem a jménem 

odpovídajícím objednávce) a přidělený kód. Vstupenku si může vyzvednout pouze vlastník daného 

občanského průkazu.  

Na jeden občanský průkaz je možné objednat maximálně 2 vstupenky.  

Cena jedné vstupenky je 350,- Kč.  

Nevyzvednuté vstupenky do výše stanovených dní budou předány do druhého kola prodeje, 

které bude zahájeno ve čtvrtek 12. 1. 2023 v 19.00 hod. Prodej proběhne stejným způsobem a 

vstupenky bude možné vyzvednout do pátku 13. 1. 2023 do 15.00 hodin opět na sekretariátě školy.  

Odhadovaný počet lístků, který půjde do prodeje, je 100 ks. Aktuální počet ještě neprodaných 

lístků bude možné sledovat na webové stránce s objednávkovým formulářem.  

Věřím, že tento způsob prodeje přinese menší počet problémů a neuspokojených zájemců o 

maturitní ples Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Děkujeme za pochopení a spolupráci.  

http://www.pekargmb.cz/
http://www.pekargmb.cz/

