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Drogie PŁaziki!
Niebawem Nasz Klub będzie obchodził swoje 50 urodziny. Nie każda organizacja
może pochwalić się półwieczem istnienia, nie mówiąc już o więzi pokoleń jaką
możemy w PŁaziku poczuć.

Obchody urodzinowe przybiorą formę wyjazdu, który odbędzie się w terminie
6-8.01.2017 roku w Rogowie w Zespole Domów Studenckich Jodełka. Koszt
wyjazdu zamknie się w sumie 300 zł za osobę. Dokładną cenę wyjazdu podamy
z czasem, a uzależniona jest ona od tego ile nas pojedzie.
Oczywiście im więcej nas będzie, tym koszty będą mniejsze. :)
A teraz nie ma na co czekać! Trzeba zgłosić się na PŁazikowy wyjazd urodzinowy!
Zgłosić na wyjazd można na dwa sposoby:
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwsb3SKNZTawk5YEW2iBcblXxJGY8v69HSbyq
8e9riLCvTw/viewform
A następnie dokonując wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł na konto Klubowe:
Studencki Klub Turystyczny "PŁazik"
al. Politechniki 3a
93-590 Łódź
nr konta: 16 1020 3408 0000 4602 0118 4654
2. Wysyłając na adres mailowy 50@plazik.pl następujące dane uczestnika
wyjazdu:
- Imię i nazwisko uczestnika
- Dokładny adres zameldowania
- PESEL
- Telefon
- Adres e-mail
A następnie dokonując wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł na konto Klubowe:
Studencki Klub Turystyczny "PŁazik"
al. Politechniki 3a
93-590 Łódź
nr konta: 16 1020 3408 0000 4602 0118 4654
Niecierpliwie czekamy na Wasze zgłoszenia. Chcielibyśmy aby te wyjątkowe
urodziny dały możliwość spotkania się w PŁazikowym gronie, dlatego też
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zachęcamy do przekazywania wieści o urodzinach wszystkim potencjalnie
zainteresowanym osobom.
Na sam koniec dodam (choć ta informacja wcale nie należy do mało
ważnych), że 18 października o godzinie 20.00 rozpocznie się zebranie
klubowe, na którym będziemy dogadywać kwestie organizacyjne związane
z urodzinami. Zapraszamy na nie wszystkie PŁaziki działające w Klubie na
przestrzeni lat, które są chętne do pomocy przy wyjeździe od strony
organizacyjnej. Im więcej nas na tym spotkaniu będzie, tym ciekawsze rzeczy
jesteśmy w stanie przygotować, co znacznie wpłynie na miłą atmosferę
imprezy, którą wspólnie stworzymy.
Zapraszamy i zaczynamy odliczanie dni do naszego święta!
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