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Zaproszenie na CharytatywnyZaproszenie na Charytatywny
Bal Słowa PolskiegoBal Słowa Polskiego
15.10.201115.10.2011
15 października 2011 roku, w salach balowych15 października 2011 roku, w salach balowych
Hotelu Westin, już po raz dwunasty, PolskieHotelu Westin, już po raz dwunasty, Polskie
Bractwo Kawalerów Gutenberga organizujeBractwo Kawalerów Gutenberga organizuje
charytatywny Bal Słowa Polskiego.charytatywny Bal Słowa Polskiego.

  

Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,

  

                    15 października 2011 roku, w salach balowych Hotelu                    15 października 2011 roku, w salach balowych Hotelu

Westin, już po raz dwunasty, Polskie Bractwo KawalerówWestin, już po raz dwunasty, Polskie Bractwo Kawalerów

Gutenberga organizuje charytatywny Bal Słowa Polskiego.Gutenberga organizuje charytatywny Bal Słowa Polskiego.

Jak co roku, na balu  spodziewamy się znamienitych gości ze świataJak co roku, na balu  spodziewamy się znamienitych gości ze świata

polityki, biznesu, kultury i sztuki, przedstawicieli Ambasad,polityki, biznesu, kultury i sztuki, przedstawicieli Ambasad,

prywatnych przedsiębiorców, wydawców, artystów, osóbprywatnych przedsiębiorców, wydawców, artystów, osób

związanych z mediami i innych znamienitych gości.związanych z mediami i innych znamienitych gości.

Tegoroczny bal będzie wyjątkowy, inny niż wszystkieTegoroczny bal będzie wyjątkowy, inny niż wszystkie

dotychczasowe. Będziemy podczas niego świętować jubileusz 15-dotychczasowe. Będziemy podczas niego świętować jubileusz 15-

lecia Bractwa.lecia Bractwa.

Zadbamy nie tylko o Państwa podniebienia, oferując wspaniałąZadbamy nie tylko o Państwa podniebienia, oferując wspaniałą

kuchnię fusion Hotelu Westin, ale przygotowujemy wiele atrakcjikuchnię fusion Hotelu Westin, ale przygotowujemy wiele atrakcji
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artystycznych na ten niezwykły wieczór.artystycznych na ten niezwykły wieczór.

O szczegółach dotyczących balu, informować będziemy wO szczegółach dotyczących balu, informować będziemy w

późniejszym terminie.późniejszym terminie.

Aby dokonać rezerwacji, proszę o kontakt z kancelarią kapitułyAby dokonać rezerwacji, proszę o kontakt z kancelarią kapituły

PBKG od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 tel: 4822 652 19 33,PBKG od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 tel: 4822 652 19 33,

+48 502 62 39 41, +48 501 205 801+48 502 62 39 41, +48 501 205 801
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