POZVÁNKA NA VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHôDZU GWCSK
spojenú s ukončením sezóny 2018 v dňoch 7.9. – 9.9.2018
Výbor GWCSK pozýva všetkých členov klubu na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude
konať v piatok 7. 9. 2018 o 18:00 hod. v Tlmačoch, penzión Lipa

Program výročnej členskej schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.




Privítanie hostí
Návrh programu schôdze
Správa o hospodárení – hodnotenie roka 2017 a predbežná pre rok 2018
Zhodnotenie aktivít r. 2018
Žiadosť o prijatie do klubu – 1 osoba
Odsúhlasenie členských príspevkov pre rok 2019 ( návrh Výboru je 100 € )
Diskusia
Záver – predpokladané ukončenie schôdze o 19,30 hod.

Voľná zábava v priestoroch hotela.
Členský príspevok na rok 2019 je možné uhradiť na mieste v hotovosti.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU:
REZERVÁCIA u p. Petra Lauka, tel.: 0905 259 651 , ubytovať sa v piatok je možné od 15,00 hod.
Cena pobytu za dve noci ( 7.-9.9.2018): 90 € / 2 osoby s raňajkami ( bufetové stoly ) + 31,60 €
večera v piatok a sobotu / 2 osoby ( cena za večeru je : 7,90 € / osoba ) . Večere sú jednotné.
Cena za pobyt a stravu sa hradí pri ubytovaní na recepcii.
INFORMÁCIE K PROGRAMU:
Piatok: Večera o cca 20:00 hod., 2.večera ( grilovačka) cca o 22,30 hod. + voľná zábava v priestoroch
letného kina, ktoré patrí k penziónu . Ponúkame film „Divé svine „ s Travoltom a nebude chýbať ani
hudba.
Sobota: Raňajky od 7,00 hod - 9,00 hod., o 10:30 hod. je výjazd motoriek, predpokladaný návrat je o
17,00 hod., prezentácia práce policajnej kynológie, večera cca o 19,00 hod., voľná zábava.
Nedeľa: raňajky od 7,00 hod a šťastný návrat domov !
VZIAŤ SO SEBOU:

dobrú náladu a úsmev 

Klub hradí: grilovačku ( piatok), hudbu, vstupné za prehliadku múzea , privítací drink, kynológov

Srdečne pozývame všetkých priateľov GWCSK na naše ukončenie sezóny 2018 !

Ďalšie informácie:

telkontakt:

Penzión LIPA

adresa:

recepcia: +421 (0)36 634 00 43

Kozmálovská cesta , 935 21 Tlmače – Lipník

majiteľ: 0905 322 561

