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Z wielk4 przfemnoScia mam zaszczyt zaprosii Paristwa na kolejn4 doroczn4 Galg Choinki Rotariariskiej,

kt6ra jt2 po raz dwudziesty pierwszy organizowana i*t ptzez nasz klub RC Warszawa City. 10 grudnia

201.6 w Sali Balowej Hotelu Marriott w 6wiqtecznym nastroju ugo5cimy Paristwa wykwintn4 serwowan4

kolacj6 a spgdzony wsp6trie czas u6wietni4 lyystgpy wspaniatych, 6wiatowej slawy polskich artyst6w.

Pianista, Pawel Kowalski zagra specjalnie przygotowany tg okazjg recital fortepianowy. Pan Kowalski

uwa:Zany jest za jednego z najbardzi$ wszechstronnych polskich muzyk6w wykonuj4rych muzykg

kameraln4, filmow4 oraz jazz i z pewnodci4 trafi do serc wszystkich sluchaczy. Kolejn4 gwiazd4wieczoru

bgdzie polska wokalistk4 kt6rej z pewno6ci4nie musimy Paristwu przedstawiai - KAYAH. Wystgp Kayah

zostal przygotowany w najbogatszej z mo2liwych form prezentowanych przez t4 wspaniaQ artystkq i jej

zespol - Koncert ,,The Best of Kayah".

To nie koniec naszych niespodzianek przygotowanych na ten wspaniaty wiecz6r. Cristiano Ronaldo, Pele,

Lionel Messi polskie gwiazdy sportu, zioci medali6ci, niestety nie b9d4 go6cii na naszej Gali, ale mamy dla

Paristwa pami4tki kolekcjonerskie wlasnorgcznie podpisane przez gwiazdy. Przedmioty bgdzie mo2na

nabyi podczas licytacji i bardzo liczymy na ekscytuj4c4 walkg i rywalizacjg w i5cie sportowym stylu.

Loteria jest statym punktem programu na Gali Choinki Rotary. W tegorocznej edycji Gali ka2dy zakupiony

przez Paistwa weZmie udzial w losowaniu wartodciowych nagr6d specjalnych, kt6re s4 naprawdg

wyj4tkowe.

Na zakoriczenie najwa2niejsza informacja - doch6d z Gali Choinki Rotariarlskiej w 100% Ptzezr.aczorry
zostanie na cele klubowe.

Z g6ry dzigkujg Paristwu zaprzyjgcienaszego zaproszenia na

XXI Ga19 Choinki Rotariariskiei w dniu 10 grudnia 2015 roku

W Sali Balowej Hotelu Marriott Watszawa o godzinie 17:00

Panstwa Wsparcie jest dla nas bardzo wa2ne.

Serdecznie zapr asz arn!
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