Kære kommende elev – årgang 2018-2021
Bestyrelsen for Hovedstadens Kristne Gymnasium ønsker at forkæle dig, som tak fordi du har skrevet dig op
til at starte på vores nye gymnasium i 2018.

Vi inviterer dig derfor til en sjov og nervepirrende oplevelse i Mystery Room i København,
mandag den 26. juni 2017.
På dagen møder du de andre elever, som har skrevet sig op til studiestart 2018. Opdelt i hold bliver I lukket
ind i store rum. Her skal I sammen løse gåder, knække koder og finde mystiske objekter for at kunne slippe
ud igen, inden der er gået 60 minutter. (se www.mysteryroom.dk).
Dog håber vi, at du vil hjælpe os med at invitere 4 (max.) af dine venner med. Kriteriet er, at de endnu
ikke har skrevet sig op til HKGYM, men de overvejer det - med studiestart i 2018. Du er HKGYM’s bedste
ambassadør, og du har medindflydelse på, hvem du skal gå i gymnasiet med om et år.
Hvis du bliver den, der først skaffer 4 venner som deltagere, vinder du en biograftur for to personer.
Vi har max. 60 pladser i Mystery Room.
Mødested: Offentliggøres på vores hjemmeside www.hkgym.dk, senest den 23. juni.
Mødetid: Kl. 11.30, mandag den 26. juni 2017
Program:
•
•
•
•
•
•

Velkomst med frokost og drikkelse.
Information om Hovedstadens Kristne Gymnasium.
Tid til spørgsmål.
Afgang til Mystery Room, Grønningen 15, København.
Kl. 13: Spillet går i gang.
Afrunding, ca. kl. 14.30-14.45

Natasha Ivanova, deltager i TV3-programmet ’Danmarks modigste’, har sagt, at hun også dukker op.
Vi tager løbende imod tilmeldinger til dagen, men fristen er den 19. juni, kl. 12.
Send din tilmelding til uddannelseskoordinator Maria Lykke Andersen på maria@hkgym.dk.
I din tilmelding skal du foruden dit eget navn skrive følgende oplysninger om dine inviterede venner:
Navn, efternavn, e-mailadresse (gerne forældrenes), telefonnummer (gerne forældrenes), bopæls-by og
skole.
Vi glæder os til at møde dig!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Hovedstadens Kristne Gymnasium

