ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością, zapraszamy Państwa wraz ze swoimi
pociechami do udziału w spotkaniu mikołajkowym, które odbędzie się

we wtorek, 3 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00

w TEATRZE DZIECI ZAGŁĘBIA w BĘDZINIE przy ul. Teatralnej 4.

Na spotkaniu będzie można obejrzeć spektakl lalkowy Teatru Dzieci Zagłębia

„W dolinie Muminków”
To przepiękny spektakl lalkowy w reżyserii Stanisława Ochmańskiego. Przedstawienie przypomni znane wielu pokoleniom przygody
mieszkańców niezwykłej doliny. Właśnie przyszedł czas przebudzenia się z zimowego snu. Tego dnia w domu Muminka zjawili się
serdeczni przyjaciele rodziny, ale także goście, którzy - jak się okazuje - nie zawsze mają dobre zamiary. I pewnie to byłby zwykły dzień spędzony
na zabawach przed domem, gdyby nie pewien tajemniczy kapelusz, który spadł z nieba ... lub nie wiadomo skąd.
Zaletą widowiska są piosenki i wielobarwna scenografia, wierna oryginalnym ilustracjom wydań książkowych i popularnemu serialowi animowanemu.

Dla dzieci od lat 3.
Czas trwania: 1 godz. 20 min.
(w tym przerwa: 15 min.)
Podczas przerwy zapraszamy
Państwa na „małe co nieco”
dla podniebienia, a zaraz
po przedstawieniu odbędzie się
spotkanie z Mikołajem,
który będzie rozdawał prezenty.

Chwila w czasie, której pociechy
otrzymają upominek od Mikołaja
zostanie uwieczniona na zdjęciu!
Paczka dla dzieci zawiera:
1) kinder bueno mini 108g
2) nutella b-ready 132g
3) ferrero rocher 100g
4) alpejskie mleczko waniliowe 330g
5) merci czekolada marcepanowa 112g
6) milka czekolada sweet winter 100g
7) storck toffifee 125g
8) haribo żelki winterhelden 175g
9) maltesers 68g
10) śmiejżelki owoc-jogurt 100g

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w imprezie telefonicznie pod numerem: 32-788-55-40
lub e-mailem marketing@salusint.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
Koszt udziału dziecka w spotkaniu mikołajkowym wynosi 65 zł brutto – cena obejmuje udział
w przedstawieniu, upominek oraz pamiątkowe zdjęcie.
Koszt udziału osoby dorosłej, także będącej opiekunem to: 20 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Salus International BANK PEKAO S.A. nr: 34 1240 1330 1111 0000 2301 5913.
W tytule przelewu należy wpisać: mikołajki 2019, imię i nazwisko uczestnika.

Termin zgłoszeń i wpłat upływa 29 listopada br. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!
UWAGA! W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu – zwrot już wniesionych kosztów uczestnictwa
może nastąpić tylko wtedy, gdy rezygnacja zgłoszona zostanie nie później niż do 29 listopada br.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

