
   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  

NA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ LEKARZY   

– BAL LEKARZA – 

zarówno w parze, jak i osobno  

gwarantujemy wszystkim wspaniałą zabawę 

25 stycznia 2020 (sobota) 

HOTEL CAMPANILE WROCŁAW CENTRUM  

ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław 

Zapewniamy pełen atrakcji program balu: 

19:30 – rejestracja gości, welcome drink 

20:00 – rozpoczęcie Balu  

20:30 – kolacja - wykwintne menu  

20:00 - 03:00 – zabawa taneczna -  muzyka na żywo - AREKS - BAND 

 
Menu - serwowane Zespół AREKS - BAND 

Przystawka: Carpaccio z buraka 

 

Danie główne do wyboru, konieczność wcześniejszego 

zgłoszenia: 

Bitki z polędwiczki wieprzowej na sosie grzybowym 

podane z ziemniaczkami pieczonymi na maśle obsypane 

nutką przypraw i mix surówek  

 

(OPCJA WEGE) Sandacz oblany sosem musztardowo-

śmietanowym podany z risotto z warzywami, mix 

surówek 

 

Bufet zimny: 

Sałatka Cezar 

Roladki wieprzowe z kolorowymi farszami 

Mozzarella z pomidorkami koktajlowymi z pesto 

bazyliowym 

Śledź z cebulką w oleju 

Mini camembert na grzance czosnkowej z żurawiną 

i kiełkami słonecznika 

DODATKI: 

Chrzan, Musztarda, Ćwikła z chrzanem, Żurawina 

Pieczywo, Masło 

 

Kolacja na ciepło o 24.00 

Barszcz czerwony podawany z pasztecikiem 

faszerowanym grzybami i kapustą 

 

Napoje: kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane 

coca-cola, fanta, sprite po 0,5l/osoba 

Możliwość wniesienia własnego alkoholu lub zakupu na 

miejscu w hotelu 

AREKS - BAND – to profesjonalny zespół istniejący na 

rynku muzycznym od kilkunastu lat. 

Od czasu powstania ich formacja rozwija się bardzo 

dynamicznie, nabierając wciąż nowych doświadczeń. 

Dzięki temu, że regularnie udzielają się na rynku 

muzycznym, gwarantując obsługę na najwyższym 

poziomie. Zapewniają wysoki poziom muzyczny – w 

szerokim tego słowa znaczeniu. 

 

Ich atutem jest różnorodny repertuar, który zadowoli 

słuchacza w każdym wieku i na każdej imprezie! 

Wesele, bal czy też impreza firmowa z udziałem AREKS 

BAND to wieczór wielu wrażeń i niezapomnianego 

show. Imprezy z ich udziałem prowadzone są kulturalnie 

i odpowiedzialnie. Poprzez ciągłą pracę, zapał i 

umiejętności wypracowali sobie wysoką popularność na 

rynku usług muzycznych. 

 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia i wpłaty do dnia 10.01.2020 r. na adres email: 

i.radojewska@pracodawcyzdrowia.pl   Tel. 603 428 895 

mailto:i.radojewska@pracodawcyzdrowia.pl


   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

ZABAWA KARNAWAŁOWA LEKARZY  – BAL LEKARZA  – 

25 stycznia 2020 SOBOTA 

HOTEL CAMPANILE WROCŁAW CENTRUM (ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław) 

Cena:  

lekarze wraz z os. tow. – 200 zł/osoba (400 zł/para) 

lekarze rezydenci wraz z osobami tow.– 150 zł/osoba (300 zł/para) 

(w cenie: wstęp na Bal, kolacja bufetowa, oprawa muzyczna: zespół Areks Band, 

możliwość wniesienia własnego alkoholu) 

IMIĘ I NAZWISKO LUB 

NAZWA FIRMY  

(dane do faktury) 

pieczątka 

NIP 

 

Kontakt: mail, telefon  

Zgłaszam nast. Osoby, które będę uczestniczyć w balu: 

 

Imię i nazwisko 

  

………… zł 

 

Imię i nazwisko 

  

………… zł 

  

Razem suma 

 

…….….. zł 

 

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 10.01.2020r. na konto Związku:  

 

Członkowie Pracodawców Zdrowia Santander 43 1090 2398 0000 0001 3425 3889   

 

Pokoje dla uczestników do samodzielnej rezerwacji, dodatkowo płatne: 

 

Pokój 1-osobowy w cenie 160,00 pln brutto/doba ze śniadaniem 

Pokój 2-osobowy w cenie 195,00 pln brutto/doba ze śniadaniem 

 

Rezerwacje należy dokonywać poprzez maila Res.wroclaw.centrum@campanile.com  

Powyższe ceny będą przyznawane na specjalne hasło „Bal Lekarza” 

Rezerwacje będą wymagały przedpłaty 100%.  

 

Parking bezpłatny. 

mailto:Res.wroclaw.centrum@campanile.com

