JUŻ CZAS NA SPOTKANIE IS’77
Kochani,
Minęło 5 lat od ostatniego spotkania. Zgodnie z tradycją chcemy zobaczyć się na Zjeździe
Absolwentów Inżynierii Środowiska – rocznik 1977.
Z tej okazji proponujemy zgromadzić się tłumnie w dniach 14 - 16 września 2012, aby
pogadać, powspominać i dobrze się pobawić w doborowym towarzystwie. Przypominamy, że czas
leci – taka okazja może się nie powtórzyć!!!!
Miejsce zjazdu: HOTEL CZARNY RYCERZ, KAMIONKI 76, 58-250 PIESZYCE (www.czarny-rycerz.eu)
Program zjazdu:
1.Spotykamy się 14 września 2012. Oficjalne rozpoczęcie o godzinie 17:00
2. Wyżerka (z alkoholem), zabawa, spotkania...bankiet.
3. Rozstanie, z nadzieją na następne okazje – 16 września 2012 (chyba, że ktoś chce dłużej) około
południa.
Wszystko w cenie! Łącznie z noclegami w 2-osobowych pokojach (łazienka, TV, Internet za free)
JEDNYM SŁOWEM: Nie musisz przewidywać dodatkowych kosztów - tylko przyjedź i się rozerwij.
Twoja szybka decyzja „na TAK” ułatwi nam prace przygotowawcze. Jeśli jednak nie zamierzasz
spotkać się z nami, to poinformuj nas o tym, choćby mailem na adres e-mail: zjazd2012@santem.pl
Opłatę za uczestnictwo w Zjeździe w wysokości 360 zł prosimy wpłacać do dnia 29 czerwca 2012
jedną z metod:
1. Na konto:
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
PKO BP Oddział 4 Wrocław ul. E. Gepperta 4
78 1020 5242 0000 2902 0114 6323
TYTUŁ WPŁATY: ZJAZD NR 12/2012 (*)
- dla wpłat z zagranicy - SWIFT
PL 78 1020 5242 0000 2902 0114 6323 BPKOPLPW
TYTUŁ WPŁATY: ZJAZD NR 12/2012 (*)
2. Osobiście jednemu z koordynatorów Zjaz du ( preferowane dla uczestników z Wrocławia i
okolic)
(*) Dopisek konieczny, żeby pieniądze zostały przypisane do NASZEGO Zjazdu
Jednocześnie prosimy o możliwie jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa, z kopią dokonania wpłaty, listownie, na adres:
Stowarzyszenie Absolwentów PWr
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Z dopiskiem: ZJAZD NR 12/2012

lub e-mail na adres: zjazd2012@santem.pl

Mamy również gorącą prośbę, zapytajcie osoby z naszego rocznika, z którymi utrzymujecie
kontakt, czy otrzymały zaproszenie na zjazd, ponieważ nie mamy pewności co do posiadanych
adresów. Zaproście Je w naszym imieniu lub prześlijcie namiar, a my wyślemy zaproszenie. Dla
umożliwienia kontroli, na stronie www.santem.pl/zjazd.html umieszczamy wykaz adresów, na które
wysłaliśmy listy. Jeżeli zauważycie jakieś braki lub błędy poinformujcie nas o tym. Tam też znajdzie się
kopia zaproszenia i informacje na temat dojazdu na miejsce spotkania.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie „zajęć”. W przypadku istotnych zmian
zostaniecie poinformowani pisemnie.

Do zobaczenia na Zjeździe
Barbara Gołąbek, tel. +48 601 55 70 21
Jacek Misiński, tel. +48 604 90 45 62

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE
Deklaruję chęć uczestnictwa w zjeździe absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki
Wrocławskiej – rocznik 1977 w dniach 14 - 16 września 2012 (ZJAZD NR 12/2012) i załączam kopię
dowodu wpłaty w wysokości 360 zł

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis …………………………………………………………………………

Potwierdzenie można przesłać na adres:
Stowarzyszenie Absolwentów PWr
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Koniecznie z dopiskiem: ZJAZD 12/2012

lub e-mail:
zjazd2012@santem.pl

