
 

ZZZZZZZZAAAAAAAAPPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEE        
n a  

XXVV  BBAALL  PPOODDRRÓÓśśNNIIKKAA  
4 LUTY 2012 

ROYAL MANOR - Garfield, NJ  

 

Honorowy Gość
����

BEATA PAWLIKOWSKA ��������	
 �������	��
 ���� ���� �� 	�����	�
Polonijny Klub PodróŜnika serdecznie zaprasza na XV Bal, który odbędzie się w głównej Sali Balowej ROYAL 

MANOR w Garfield, New Jersey od godziny 8:00pm - 3:00am. Nasz Bal jest organizowany dla uczczenia 16-

lecia załoŜenia Polonijnego Klubu PodróŜnika. Jest to okazja do spotkania w towarzystwie ciekawych ludzi, 

których łączy pasja poznawania świata. Jest to dobry moment do podziękowania tym którzy wspomagają nasz 

Klub i z nami podróŜują. Zapraszamy równieŜ Polonijną młodzieŜ dla której mamy dwa bezalkoholowe stoły. 

Główni Sponsorzy Klubu: 

LOT Polish Airlines, WESTERN UNION, POLISH & SLAVIC F.C.U.,  
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Sponsorzy medialni:  
 

* SuperExpress * nowy dziennik * 
��(�	� �+�����

 * PolskieRadioUSA *  

WSTĘPNY PROGRAM BALU: E FGHH I JGHH KLMNOPQROSMTS UVQWQTNSXYQ Z[T[V[\]X^ _[`XO aSMLb
 E JGHH I cGHH dONSTOQ \X^[RWeX]X^ _[`XO UVWQW fVQWQgS hMLiL\ N[\SVW]gN\OQ j[`XOS Z[T[V[\Q_[

 I
Open Bar

O
 Cocktail Hour z 

WSkegkSPOb
 E cGHH l cGmH nWo`p [qOXYSMTS S \ TOQY U[\ONSTOQ Z[T[V[\]X^j[`XO O rU[Tg[Vs\ aSMLb

 E cGmH l tHGtu viOSR U[weXW[T] W XQVQP[TOe \VoXWQTOS TS_VsR \ xxx h[TkLVgOQ yONQVSXkOPz{| }~���~�| ��{ ������ ��| ��� ���~{ ���� ���� �������������C  E �[ �GHH VST[ �SiS\S �STQXWTS UVW] PLW]XQ WTSk[PONQ_[ WQgU[wL
 
�SPiV[\OSX]b
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Donacja na Bal: 
¥¦§¨

 od członków Klubu oraz od tych którzy w 2011 roku 
uczestniczyli w wyprawach Klubu i agentów podróży członków SPATA. ¥¦©¨

 dla wszystkich innych gości. 
¥ª«

 dla młodzieży do lat 21 przy stole 
bezalkoholowym. Prosimy wypełnić i odesłać poniższy kupon-zgłoszenie 
razem z zapłatą w postaci czeku lub money order (wystawionym na P-A 

Traveler Club) na adres: =�¬�� 5®���¯�� 2��°�¬��� ,¬±²=C .C ³�´C µ¨¦¦ D�¬¬��¶·��¸ 1> ¨¹¨«¹º
nformacje: 973-473-1249 lub e-mail: info@odkrywcy.com 

 

KONKURS 
NA NAJCIEKAWSZY STROJ BALU 

Opis, taniec i zwyczaje związane ze strojem. 
 

Nagrody za miejsca: 
 I - $300; II - $200; III - $100  

plus nagrody od sponsorów XII Balu. 
 
 

 * Na Balu obowiązują stroje wieczorowe lub stroje 
regionalne z kraju odbytej wycieczki (np. Peru).  

���� (prosimy o odcięcie i odesłanie kuponu z czekiem) 

 Kupon-Zgłoszenie:                        Proszę wpisać nazwisko i imię, pierwszych dwóch osób, dla których zamawiane są bilety.  
Pozostałe nazwiska proszę wpisać z drugiej strony Zgłoszenia.  

  

1.        ___________________________________________  2.   ___________________________________________  
  

Załączam czek / money order na kwotę $________ jako płatność za ___ osobę(y).    Bilet(y) proszę przesłać na adres: 
  

Imię i nazwisko ___________________________________  Adres ________________________________________ 
  

City ____________________________________ State _____  Zip Code ___________ Telefon: __________________________  
  
 

Czy zamierzasz uczestniczyć w prezentacji Honorowego Gościa Balu od 7:00 do 8:00pm.           [  ] TAK       [  ] NIE 


