Szanowni Państwo,
Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia EUROPA FORUM,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM ma zaszczyt zaprosić na pierwsze
spotkanie po przerwie letniej, na tradycyjny już

LETNI REJS PO ODRZE 2016 z EUROPA FORUM
w czwartek, 25 sierpnia 2016
18.00 – 22.00
Wspólnie z Państwem cieszymy się na corocznie oczekiwany, ekskluzywny rejs wrocławskim
szlakiem wodnym. Będzie to okazja do rozmów w luźnej atmosferze z przedstawicielami
polskiego i niemieckiego biznesu oraz z instytucjonalnymi partnerami z naszego regionu.
Będzie nam miło powitać Państwa wraz z partnerami biznesowymi tudzież przyjaciółmi.
Tradycyjnie zapewniamy bufet oraz kolorowy program ramowy – zorganizowany przy
wsparciu naszej firmy członkowskiej Instytut Austriacki we Wrocławiu. Przy deszczowej
pogodzie rejs się również odbędzie – tyle że pod pokładem/zadaszeniem.
Dalsze szczegóły znajdą Państwo w załączonym programie.
Przystań Amfiteatralna z której rusza statek GOPLANA znajduje się nieopodal Hali
Targowej przy świeżo wyremontowanym Bulwarze X. Dunikowskiego (mapka). Prosimy o
punktualne przybycie – tradycyjnie o godz. 18.00 rozbrzmiewa kapitańskie „cumy rzuć!”

Uprzejmie prosimy o zobowiązujące zgłoszenie* uczestnictwa
najpóźniej do poniedziałku, 22 sierpnia 2016 na info@ef.com.pl
Opłata wynosi dla członków EF 150 pln / dla osób niezrzeszonych w EF 220 pln.
Warunki płatności oraz dane do przelewu w załączonym programie.
* Zgłoszenie jest zobowiązujące a bezpłatna rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa
najpóźniej na 3 dni przed datą spotkania.

Będzie nam niezmiernie miło powitać na pokładzie liczną rzeszę gości!

EUROPA FORUM
serdecznie zaprasza na ekskluzywny

REJS PO ODRZE 2016

w czwartek, 25 sierpnia 2016
18.00 – 22.00
Statek GOPLANA odpływa z „Przystani Amfiteatralnej”
nieopodal Hali Targowej, Wrocław
mapa: https://goo.gl/maps/RUPuakg3ttJ2

ok. 17:45
punktualnie o

18:00

przybycie gości na „Przystań Amfiteatralną”
przy odremontowanym Bulwarze X. Dunikowskiego, obok Hali Targowej
„Cumy rzuć!“

na pokładzie: muzyka, bufet, wyśmienite nastroje, loteria
Program ramowy w duchu humorystyczno-sportowym, w tym akcja CykloFresh
22:00

powrót na ląd

potem

‘Barka Tumska’ na Odrze przy Hotelu Tumskim udostępnia do godz. 24:00 pokładową
restaurację na kontynuację spotkania (200 m od przystani).
Zobowiązujące zgłoszenia prosimy nadsyłać do pon., 22.08.2016 na adres info@ef.com.pl

Opłata za osobę wynosi
dla członków EF:
dla osóby niezrzeszonych w EF:

150 PLN (lub 35 EUR) + maks. 1 osoba tow. z firmy w cenie 150 PLN
220 PLN (lub 55 EUR)

Przelew kwoty alternatywnie w PLN lub EUR na nasze konto.

KONTO EUR: 43 2490 0005 0000 4600 4066 4962 (EUR)
KONTO PLN: 83 2490 0005 0000 4520 5347 1327 (PLN)
Stowarzyszenie EUROPA FORUM, Kiełbaśnicza ¾, 50-108 Wrocław

IBAN: PL | BIC Code: ALBPPLPW
Tytułem: ‘Odra 2016’

Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia są przyjmowane według kolejności wpływu. Prosimy o zobowiązujące zgłoszenia oraz
uiszczenie opłaty przelewem przed spotkaniem. Po otrzymaniu danych wystawiamy Państwu rachunek. Rezygnacja możliwa na 3 dni
przed spotkaniem, po upływie terminu naliczany jest pełna opłata za udział.
EUROPA FORUM | www.ef.com.pl | info@ef.com.pl | +48 71 342 04 35
RSVP do 26.08.2015

