Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy do uczestnictwa w tradycyjnym

BALU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
który odbędzie się 27 stycznia 2018 roku
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Tradycją „Balu Rodziny Politechnicznej” jest otwarta formuła obejmująca pracowników
Politechniki Gdańskiej, jej Absolwentów oraz Ich Przyjaciół.
Początek: 27 stycznia 2018 o godz. 20.00
Stoliki dla Gości ustawione będą w Auli oraz salach 300, 304 i 352 (6, 10 i więcej osobowe).
Parkietem do tańca będzie hol przed Aulą GG.
Koszt uczestnictwa: 170,-/osobę

Sprawy organizacyjne
Zaproszenia
Cena zaproszenia na bal w wysokości 170 zł od osoby obejmuje: miejsce przy stoliku,
odpowiedni dla rangi imprezy posiłek oraz koszty organizacyjne, takie jak honorarium zespołu
muzycznego, koszty dekoracji, obsługi technicznej, ochrony itp.
Czynny będzie także
„mobilny” bar (atrakcyjny cenowo, z niewielką wynegocjowaną marżą).
Rezerwacja zaproszeń i wpłaty
Prosimy o dokonywanie rezerwacji zaproszeń do 9 stycznia 2018 r.
Ostateczny termin wpłat organizatorzy ustalili na dzień 12 stycznia 2018 r.
Ważna jest jednak kolejność zgłoszeń.
Wpłaty, tylko i dopiero po uzgodnieniu z kol. Marianem Muczyńskim i potwierdzeniu
zarezerwowania miejsca przy stoliku należy dokonać na konto:
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
nr konta: 33 1020 1811 0000 0702 0096 6531
Tytuł wpłaty: „Bal - imię nazwisko”
Prosimy o nie przysyłanie dowodów wpłaty i ich skanów.
Informujemy, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w balu po dokonaniu wpłaty, nie
będzie możliwości zwrotu pieniędzy. Możliwe będzie zastępstwo.
Prosimy nie czekać z rezerwacją i wpłatą do ostatniej chwili. Może okazać się, podobnie jak
w latach ubiegłych, że miejsc zabraknie dużo wcześniej. Tylko wpłata zapewni Państwu
udział w balu, a organizatorom pomoże w organizacji imprezy.
Za podstawową formę rezerwacji uczestnictwa uważamy pocztę elektroniczną (e-mail). Z
osobami, które nie lubią tej formy kontaktów z przyjemnością ustalimy wszystko przez telefon.
Prosimy o podawanie nam kontaktu telefonicznego, pomaga to w wyborze stolika,
towarzystwa przy stoliku, ewentualnie innego miejsca odbioru biletów itp.
O terminie odbioru zaproszeń zawiadomimy Państwa w terminie późniejszym.
Uprzejmie informujemy Państwa, że kontaktując się z nami przez pocztę elektroniczną bądź
telefonicznie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i gromadzenie przez SAPG
Waszych danych osobowych, wykorzystywanych wyłącznie do celów informowania o
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej.
W imieniu organizatorów BALU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Marian Muczyński / SAPG
tel.: 58 682 74 39 i 502 034 630, codziennie (prawie)w godz. 20.00-23.00
e-mail: marian.muczynski@wp.pl
Do zobaczenia na Politechnice Gdańskiej 27 stycznia 2018 o godz. 20.00

