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Orommel titilkoztag*a kedves Sziil6ket, hogy a P6csiJ6kai M6r Altal6nos Iskola

Alapiwdny a iavdta megrendez6sre keriil a

,aIV. JOKAI BAL
melpe ezitton szeretettel meghivunk minden kedves 6rdekl5d6t.

$#Ir
SCan Stsd{ Photc

Id6pont 2A19.03.09. L9:00 6ra

Helyszin: PTE AOf Auh (P6cs, Szigeti ft 12.)

Program: rdvid miisor, zene, thnc, tombola

'r f f ,7

@
Az iskolSban (a zsibong6ban)

) 2019. februfr L.

) 20L9. februdr 4.
) 2019. februdr 5.
F 2019. februdr 8.

L5:00-18:00 6rdiE:

ezen kiviili id6pontokb an az adott osztillyban, 
.a 

szilli munkakdzdss6g tagiaindl lehet ielezni a

fegylgenyt.

r A b6li bel6p6 6ra:3.000. - Ft (az 6,tel-r 6s italfogyaszthst nem tartalmazza)
. A t6mogat6i ieg.v 6ra: 3.000. - Ft
. Tombolatfrgyak feLajhnI6,s6t kdsz<inettel vessziik



Aki szetetne tombola felai6nl6st tenni, k6riiiL, hogy a tombola aifundfikokat legk6s6bb
2019. mftcius 6-ig, Szudy Mfurtr*rgazgatfihelyettes, illetve a iegyirusit6 sziil6k t€s26rc

adia ht.

A b6lon bel6p6jegyel lehet t6szt venni, illetse aki nem tud szem6lyesen jelen lenni, timogat6i jegy

vilsarlilsivalishozzilj{ttihat a rendezv6ny siker'6hez, az alapitvinyi c61ok megval6sitSshhoz"

A bilon nem csak szril6k vehetnek r6szq hanem szeretettel v6r1wk a nagysztrl6ke! illetwe tor"6bbi feln6u
vend6geket.

Patkolis: A b6li vend6gek't6sz6te a POTE parkol6ban a parkol6s ingyenesen biztositott, aut6val behaltis
a Honv.6d utca fel6l.

Ruhat4c A b6ii vend6gek r6sz6re a ruhatar ingyenesen biztositott.

Amit hozni kelt 6tel

Amit nem kell hozni: ital (a helFzinen megvisdrolhat6ke&ezm6nyes iron),
terit6k (tiny1x, pohar, ev6eszkoz, szaTvlta a heiyszinen rendelkez6sre ill)

Az 6telfogyasztds: BATYUS BAL jelleggel fog tort6nni. Amit visztin\ krizds sv6dasztalon lesz

elhelyezve, igy mindea vend6g fogyaszthat b6"rmely 6telb6l. K6rjnk a kedves vend6gekeg hogy olyan 6teleket
hozzanak" amelyeket nem kell melegiteni, illetve a szexv'roz6sa. nem jelent tovibbi feladatot. Javasoljuk a

hideg sii{teket (p1. csirkecomb, sert6s sr.ilt szeletelve), a {asktokrt (fasirtgoly6, siilt hfspogicsa), valamint
koretnek lehet hozni maion6zes saliltzkat. A t6lalist a helyszinen biztositjuk, k64nk, hogy a hozoff dobozok,
tilc6k, edEnyek aliSraz@keniljon feltiintet6sre, az esetleges kevered6sek elkeriil6se
6rdek6ben (pl. egyszerfi ra$t^pasz,vagy vignetta)

Az alap 6teleken feliil term6szetesen bdrmilyen szendvics, s6s-, illetve 6des sritem6ny bizonyosan nagy
sikerre taxthat r:rLajd szimot K64iik 4 kedves vend6gekeg hogy olyan szendvicseket 6s siitiket hozzanak,
melyek kisebb darabokb6l tllnak, illetve kisebb darabokra fel van v6gva, konnyen talalhat6,6s nagyobb
neh6zs 69 n6lktil fogyaszthat6.

Az italfogyasztis: az italpultban rendelkez6sre fognak 6Jlni az al6bbi italok, k64rik nehozzamak otthonr6l
italokat:

6sv6nyv'tz, rostos gyiil:nolcslevek, sz6nsavas ndit6k, csapolt s<ir, iiveges srir, 3 f61e j6 rnin6s6gii foly6bor
(feh6r, vor<is, roz6), n6hiny kedvez6 fufekvdsfi, i6 min6s6gfi helyi r6gi6b61 szLrmaz6 palackoz<>ttbor, rovid
italok.

Tombola a helyszinen vishtalhatd 200.- Ft-os 6ron, melyb6l a befoly6 bev6tel teljes eg6sz6ben a

t6mogat6,st togtra gyarapitant.

Zene: A j6 hangulat6l a Rouge zenekatgondoskodik.

Rdvid Drosram:

19:00

19:30

20:00

20:15

23:00

233A

Vend6gek 6rkez6se

Mrisor
Koszont6, bil megnyit6sa

Vacsora, tinc, mulats6g

Tombolasorsol6s

,J'ilem, nerrl, nem, nem meg].ifulk mi innen el. . .. ..." @i""ltg)



Lz e\6z6 JAKAI BAI adom6nyaib 6l zz als6 6vfolyamok rlszlte teJleszt6 jhtlkokatvis6roltunk,
a fe1s6 6vfolyamok szimitz z fizka, k6mia 6rhkhoz szilks6ges kis6deti eszkozok fejleszt6s6re
keriiit sor. Ez 6vben a befolyt osszegb6l az iskola udvardba szeretn6nk egy fahizzt telepiteni, a
szabadtli eszk<izok (j6t6kok, sportszerek) tSrolasfutn.

Megtiszteld ielenl6tiikre, segits6giikre ezrittal is szimitunft.

C6ges adominyok, tombola felai6nlisotc

K64iik, amennyiben lehet6s6giik van c6gvezetdkdnt is - akat adominnya\ akir tombola
felai6nlissal - t6mogatni a.kozhaszttalapiwinyrcdlokat, ennek 6rdek6ben sziveskedjenek felvenni
veliink a kapcsolator A t6mogat6sr6l az ilapitviny tgazol6st illJttk\mely lehet6v 6 teszi az adomlny
r6fotditisk6nt va16 elszimolilsit, va.lamint a taxsasdgl ad6 batalya aI6, tmtoz6 c6gekndt r tiltsasigl
d6 aJnpja a tamogatas cisszeg6nek 20 o/o-hvalcsokkenthet6.

El6rhetds6gek

. Alt lrinos informici6kkal az adott osztilly Sziil5i Munkakozoss6gi tagjai tudnak szalgillm.
o Tombola fela14nl6s,6s c6ges adorrr6ny eset6n:

Szudy l\firta
Telefon: +36/ 72 - 512 363
e-mail: i okainev@freemail.hu

az alqpiwiny ad6sz6ma:. 19 033369 -1-A2
az alapi* Any szirnlaszfurria: 5 0800 1 1 1 - 1 1 05 8 894
kedvezm6ayezete J6kai Iskola Alapiwiny

Minden kedves vend6giinknek nagyon i6 sz6rakozfust kivfnunk!
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