
ZGŁOSZENIE 
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: ___________________________ 
 

E-mail _________________________________________________________________________       

Proszę  wpisać nazwisko i imię, pierwszych dwóch osób, dla których  zamawiane są bilety.  
Pozostałe nazwiska proszę wpisać z drugiej strony zgłoszenia.  

Główni Sponsorzy: 

1  LUTY  2020  

Sponsorzy medialni: 

Polonijny Klub Podróżnika serdecznie zaprasza na XXIII Bal, który odbędzie się w głównej Sali Balowej  
ROYAL MANOR w Garfield, NJ w godzinach 7:00pm-2:00am. Nasz Bal jest organizowany dla uczczenia 24-lecia  

założenia Polonijnego Klubu Podróżnika. 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  

podróżują. Zapraszamy również Polonijną młodzież, dla której mamy specjalne zniżki.  

Wstępny Program Balu: 
 7:00-8:00pm   Ceremonia witania gości i pamiątkowe zdjęcia z  
            Honorowym Gościem Balu  
                              COCTAIL HOUR, OPEN BAR & APPETIZERS 
 8:00-8:30pm - Prezentacja Honorowego Gościa Ricardo Kruszewskiego  
       pt. Pierwsze w historii opłynięcie kajakiem Przylądka Horn  w górnej sali 
 8 30-9:00pm - Pierwsza część zabawy tanecznej przy zespole  
                           Zambrowiacy. 
 9:00-9:20pm  - Ceremonia otwarcia 23 Balu  oraz  uroczyste wręczenie   
                                  GLOBUSA NIEPODŁEGLOŚCI  
 9:20-9:45pm - Prezentacja argentyńskiej i latynoskiej kultury  przez   
                           naszych gości.        
 9:45-10:15pm - Druga część zabawy którą  poprowadzi  znakomity artysta      
                             z Polski - Jacek Wójcicki 
10:15-10:45pm - Kolacja podana do stołów.  
               Do wyboru/Choice of three courses: 
10:15-02:00am - Trzecia część zabawy tanecznej  prowadzonej przez  
                            Jacka Wójcickiego.  
         2:00am:  - Zakończenie 23 Balu Podróżnika   

GLOBUS NIEPODLEGŁOŚCI  
Polonijnego Klubu Podróżnika na 100 rocznice  

Niepodległości Polski. 

Po 22 latach działalności postanowiliśmy ufundować to  
wyróżnienie, jako coroczną nagrodę dla wybitnej  

osobowości, za wyjątkowe osiągnięcia w eksploracji  
naszego globu i sławienie Polski. 

 

Drugim laureatem został RICARDO KRUSZEWSKI - Polak 
z Argentyny,  polski patriota, biznesman, sportowiec , 

jeden znajlepszych kajakarzy świata, który jako pierwszy w 
historii opłynął kajakiem Przylądek HORN. Kierownik wielu 
wypraw kajakowych na Antarktydę, edukował i inspirował 

pokolenia nowych kajakarzy.   
Serdecznie Gratulujemy. 

HONOROWY GOŚĆ 

RICARDO KRUSZEWSKI 

23 BAL PODRÓŻNIKA 

PROWADZĄCY BAL 

JACEK WÓJCICKI 

Informacje dodatkowe:  
Odwołanie udziału w balu możliwe tylko do 29 Stycznia . 
Zapłata za bilet przy wejściu jest możliwa tylko gotowką z wcześniejszym 
zgłoszeniem telefonicznym oraz podaniu karty kerdytowej  
jako gwarancji wykupu biletu. 
Zapraszamy do reklamowania swojego biznesu w czasie balu poprzez: 
A.Umieszczenie logo swojego biznesu na banerze przy wejściu, przy którym 

będą robione wszystkie zdjęcia z Honorowymi Gośćmi . 
B. Dolożenie swoich ulotek do pakietów rozdawanych gościom   
         przy wyjściu z balu. 

BILETY NA XXIII BAL PODRÓŻNIKA - Donacja na 
Bal: 

$170 dla wszystkich gości oraz $150 dla młodzieży do lat 30 
Prosimy wypełnić i odesłać poniższe zgłoszenie razem z 

zapłatą 
 w postaci czeku lub money order  

(wystawionym na P-A Travelers Club) na adres: 
Polish American Travelers Club 

P. O. Box 3011 Wallington, NJ 07057 
 

Informacje: 973-473-1249 lub e-mail: info@odkrywcy.com  


