
Paide 1.Keskkool ja    

Paide Gümnaasium 110!   

  

Oodatud on kõik Paide 1. Keskkooli, Paide Gümnaasiumi ja Paide 
Hammerbecki Põhikooli vilistlased, endised õpetajad ja töötajad!  

  

KAVA:   

29.11.2019   

Spordivõistlused E-Piim Spordihallis. Kavas on meeste võrkpall, korvpall, 

sisejalgpall, naiste saalihoki. Võistkondadel palutakse registreeruda aadressil 

kool@paidehpk.edu.ee või tiina.pihl@paidehpk.edu.ee   Võistluste täpne ajakava 

teatatakse hiljem, sest see sõltub osalejate arvust.   

“Heategevuslik pardijaht” lasketiirus.  Info ja registreerimine aadressil 

ahto.maeots@paidehpk.edu.ee   

Järgneb warm-up pidu Kreisi Trahteris (DJ Janno Saksniit 72.lend)   

  

30.11.2019  

Toimub Paide 1. Keskkooli, Paide Gümnaasiumi ja Paide Hammerbecki 

Põhikooli sünnipäev ja vilistlaste kokkutulek.   

   

14:00 Mälestusjumalateenistus Paide Püha Risti Kirikus. Järgneb küünalde 

süütamine Posti tänava koolihoone juures. Kui teil on soov mälestada kadunud 

õpetajaid ja vilistlasi, palun teatage nende nimed e-posti aadressil 

lille.talu@mail.ee või Paide Hammerbecki Põhikooli e-posti aadressil 

kool@paidehpk.edu.ee  

15:00    Algab registreerimine Paide Muusika- ja Teatrimajas 

16:00   Kontsert - aktus Paide Muusika-ja Teatrimajas  

17:00 – 21:00 Võimalus proovida kätt lasketiirus - “Heategevuslik pardijaht”.  

18:00   Jätkub registreerimine koolimaja garderoobis 

18:00-21:00  Võimalus külastada koolimaja ja klassiruume 

19:00  Algab pildistamine spordihalli aeroobikasaalis graafiku alusel. Lendudel 

palume kokku koguda sularahas 4 € pildi kohta. Pildid saab kätte õhtu jooksul 

19:00-03:00 Pidu Paide E-Piim Spordihallis, kus tantsuks mängivad ansambel 

Justament, Kruuv ning DJ Clubmusic Takeover (eelregistreerimise alusel 

istekohtade arv lauas). Avatud on kohvikud ja kokteilibaar. Toitlustust pakub 

Markofka toidutuba, kokteile valmistab Butterfly Lounge.  

Rahulikeks vestlusteks on avatud kooli aula 



Osalustasu (sisaldab spordivõistluseid, soojenduspidu Kreisi Trahteris, 

kontsertaktust Paide Muusika-ja Teatrimajas ja peoõhtut Paide E-Piim 

Spordihallis):   

kuni 31. oktoobrini 2019 -  30 eurot   

1. novembrist - 29.novembrini 2019 -  40 eurot   

peopäeval (30.11.2019)  - 50 eurot (sularahas)   

Võimalus soetada Kuldtoetaja kaart alates 100 eurot (sellest 30 eurot vilistlaste 

kokkutuleku osalustasu ning ülejäänud summa kooli liikumisväljaku rajamise 

toetamiseks)   

65-aastastele ja vanematele ning endistele õpetajatele ja töötajatele pilet 10 eurot   

   

Piletite müük aadressil https://fienta.com/et/paide-gumnaasiumikokkutulek2019 

või kooli kantseleis tööpäevadel 9:00-15:00   

   

Info täieneb jooksvalt. Kõik ideed ja ettepanekud oodatud!   

   

Kui oled valmis kaasa aitama peo korraldamisele mis tahes viisil, siis palun võta  

ühendust huvijuht Helen Trugiga või Barbi Valdmanniga kas läbi FB messengeri  

või mailiaadressil helen.trug@paidehpk.edu.ee;   

barbi.valdmann@paidehpk.edu.ee    

   

NB! Ootame aktusele ka lendude etteasteid.    

Korraldajal on õigus teha programmis muudatusi.   
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