
XVI ZJAZD KOLEŻEŃSKI

ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU MECHANIKI PRECYZYJNEJ
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

studiujących w latach …, 64, 65, 1966 – 1972, 73, 74, ...

Kochani !

Już po raz szesnasty proponujemy spotkanie 
absolwentów „Naszego Roku” – i nie tylko naszego – połączone ze wspólną zabawą

Zaczynamy w sobotę 7 czerwca 2014 r. ok. godz. 15.00 
O godz. 16.00 – wypływamy statkiem na godzinny rejs po Zalewie Zegrzyńskim

O godz. 17.15 – wspólne pamiątkowe zdjęcie
O godz. 17.30 uroczysta obiado-kolacja połączona z tańcami przynajmniej do godz. 2.00

Dla tych, którzy będą chcieli zostać do niedzieli – 
jest możliwość zarezerwowania (przez nas) noclegu i porannego śniadania (za dodatkową opłatą).

Miejsce spotkania – tradycyjnie już :
Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni    

ul. Wczasowa 59,    05-127 Białobrzegi
tel. : 22 768 01 66

ceny jak w zeszłym roku:                                                                                                                                              

Szacunkowy koszt (obiado-kolacja, dyskoteka, zdjęcia): 120,- zł 
Dla zostających na noc dodatkowo:   85,- zł (nocleg w pok. 2os. ze śniadaniem)

                                                                                125,- zł (nocleg w pok. 1os. ze śniadaniem)
Jedna godzina wynajęcia statku kosztuje 800,- zł – oznacza to (przy tradycyjnej naszej frekwencji)

dodatkowy koszt w wysokości ok. 25-30,- zł/osobę

Prosimy więc o:
 zgłoszenie swojego udziału (telefon, e-mail) – do dnia 5 maja 2014 r. (z ew. rezerwacją noclegu)
 zgłoszenie chęci „zaliczenia” rejsu (przy małej liczbie chętnych – odwołam rezerwację statku) 

 wniesienie opłaty – najpóźniej do dnia 25 maja 2014 r.  

na poniższe konto :
Mirosław Ginter,    Pl. Przymierza 3 m. 4,   03-944 Warszawa

Nr konta:   50 1020 5558 1111 1016 9000 0015

P.S.  Tradycyjnie już – prosimy, aby wszyscy bez wyjątku odezwali się – nawet nie mając zamiaru tym
razem przybyć na Zjazd – i potwierdzili lub skorygowali swój aktualny adres (+ e-mail).

Przypominamy, że od paru miesięcy istnieje strona absolwentów naszego Wydziału
www.absolwenci.mchtr.pw.edu.pl  

Mirosław Ginter             Anna Nowińska          Wiesław Mościcki
tel.: 602 266 634      tel.: 601 145 405          tel.(d): 22 641 50 83
mirekgin@go2.pl                           annowina@interia.pl                           w.moscicki@mchtr.pw.edu.pl

Warszawa, dn. 11.04.2014 r.
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