
 
                        
                           
                              
 
 

Soproni Úszók Baráti Köre Sportegyesület bálja 
 
Ezúton szeretnénk jelezni, hogy egyesületünk bált szervez  2010.  január  16-án    szombaton  
19  órai  kezdéssel  a   Mediterrano Sopron – Il Grande teremben  ( 9400  Sopron, 

Lackner Kristóf u. 33/a. ). 
A bálra szeretettel várjuk a szülıket, nagyszülıket, rokonokat, nem utolsó sorban pedig az 
úszószakosztályunkkal szimpatizáns barátokat, támogatókat. 
A bál célja a remek szórakozási lehetıségen felül, az úszószakosztályunk anyagi helyzetének 
javítása, a szakosztály aktív úszóinak és versenyzıinek támogatása. 
 
A bállal kapcsolatosan az alábbi információkról szeretnénk tájékoztatni tisztelt vendégeinket: 
 
A bálba a belépı ára: 5.000,- Ft / fı 
Támogatói jegy ára:  2.500,- Ft / db   ( Azok részére, akik nem tudnak, ill. akarnak eljönni a 
bálba, de szeretnék támogatni az Egyesületet). 
A jó zenét a mulatsághoz  Németh László  (Bendzsó)  biztosítja.  
 
A bálon, a belépı árából a mellékelt ételekbıl és italokból lehet választani  ( egy aperitif és 
egy vacsora / fı ) . 
 
A bálon tartandó tombolasorsolás miatt, a résztvevı tisztelt vendégektıl, az elızıekben már 
említett anyagi támogatás érdekében, tombolatárgy felajánlásokat szeretnénk kérni. A 
felajánlásokkal kapcsolatosan jelezzük, hogy a tombola tárgyak bármilyen értéket 
képviselhetnek (lehetnek pl. italok: bor, pezsgı, vagy kisebb ajándéktárgyak). A 
tombolasorsolás lényege, hogy minél több tárgy győljön össze és, hogy minél több nyerı 
tombolajegyet lehessen a bálon értékesíteni.  
 
A tombolatárgyak leadását 2010. január 12-ig lehet megtenni.  
A felajánlott tombola tárgyakat a Csik Ferenc uszodában az Egyesület irodájában, az 
elnökségnél lehet leadni január 5 - 12. között, kedd és csütörtöki napokon 1700 órától 1930 
óráig. A felajánlásokat elıre is köszönjük.  
 
A bál zökkenımentes szervezése és lebonyolítása érdekében kérjük a lap aljáról 
leválasztható nyilatkozatot 2009. január 5-ig leadni.   
 
A konkrét igények leadását követıen a belépıket 2009. január 12-ig lehet megvásárolni. 
Ugyaneddig az idıpontig lehet a változtatásokat is bejelenteni. 
 
A nyilatkozatot és a belépıket szintén az Egyesület irodájában lehet leadni, ill. 
megvásárolni kedd és csütörtöki napokon 1700 órától 1930 óráig. 
 
Kérjük,  hogy  az  edzık  munkáját  ne  hátráltassa  senki  a  bál  szervezésével 
kapcsolatban !!! 
 
Reméljük sikerült felkeltenünk a megtisztelı figyelmüket. 
Ezúton kíván remek szórakozást a Soproni Úszok Baráti Köre Sportegyesület. 
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 9400  Sopron, Torna u. 24. 
Tel.: (36) – 30 / 277-08-90 
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