Primátorom a starostom
miest a obcí
Vedúcim Klubov dôchodcov, JDS
Kultúrnym strediskám
Bratislavského kraja
Č.j.:

Dátum: 7.12.2018

Vec : PLES SENIOROV Bratislavského kraja 2019
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre uskutoční tradičný Ples seniorov
Bratislavského kraja 2019. Ples seniorov 2019 – všetkých milých a krásnych ľudí sa uskutoční
22.februára 2019 od 18.00 do 01.00
v priestoroch Expo Arény na výstavisku Incheba v Bratislave.
Chceme Vás touto cestou požiadať o pomoc pri propagácii a realizácii tohto podujatia, najmä
zabezpečením zodpovednej osoby za mesto , obec, ktorá seniorov zorganizuje a bude komunikovať
s MOS ( vedúci Klubov dôchodcov, Jednoty dôchodcov Slovenska).Prihlásiť sa môžu aj záujemcovia
individuálne.
Zároveň sa na Vás obraciame i s prosbou o príspevok do tomboly plesu.
V prílohe Vám zasielame informácie a prihlášku na ples, ktorú treba vyplnenú zaslať na
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra, alebo e-mailom : mladenovova@moska.sk
najneskôr do 31.januára 2019.
Vstupné na ples je 25,-€ , v ktorom je zahrnutá večera, káva/čaj, prípitok, program a doprava pre
organizované skupiny( KD, JDS).
Dopravu hradí a organizuje MOS Modra.
Zodpovedná osoba z klubu dôchodcov, alebo poverená primátorom či starostom, poukáže príslušnú sumu
v zmysle prihlášky na účet MOS - ČÚ : SK81 8180 0000 0070 0047 1939, ku ktorému pridáte
variabilný symbol, ktorý bude každému udelený po osobnom dohodnutí s p.Mladenovou – priamym
prevodom alebo peňažnou poštovou poukážkou na adresu MOS Modra.
Platba bude realizovaná až po potvrdení záväznej prihlášky zo strany MOS-p. Mladenovou.
Toto platí aj pre individuálnych záujemcov o účasť na plese.
Prípadné otázky na tel. : 0918 971 090 – Darina Mladenovová, alebo e-mail :
mladenovova@moska.sk
Veríme, že aj svojou aktívnou účasťou na tomto podujatí podporíte už tradičné podujatie
venované staršej generácii v rámci jej aktívnej účasti v kultúrnom živote regiónu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami !
S pozdravom
PhDr. Anna Píchová
riaditeľka
Vybavuje : Darina Mladenovová
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Záväzná prihláška
Klub dôchodcov, obec /meno
záujemcu...................................................................................
Kontaktná osoba, adresa, tel., e-mail :
.......................................................................................................................
Podujatia Ples seniorov 2019 sa zúčastníme v počte ......... osôb, za ktoré
zaplatíme 25,-€ na osobu.( Platbu uskutočníte až po potvrdení prihlášky p.
Mladenovou)
Do tomboly prispejeme počtom ................ cien, ktoré venuje ..................... .
Autobusovú dopravu na ples využije ....................... osôb.
.............................................
podpis

