Kedves Szülők, "Öreg" Diákok, Kollégák!!! Tavalyi Bálozók!
Az immár hagyományosnak tekinthető VIK Farsangi Bál időpontja közeleg, ami
2019. február 16-án, szombaton, 18:00 órától veszi kezdetét!
Egyre többen regisztrálnak az eseményre, de akár 150 fő befogadására is alkalmas
helyszínt tudunk biztosítani ettől az évtől kezdve!

Kérjük, ezen a felületen regisztráljon!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3C7vruN0qVu3ODnEKJtPiij5x_CyChUiPLx
fTvRlgEx1kQQ/viewform
A VIK Farsangi Bál mindenkori bevételét a VIK Alapítvány és a VIK Sportegyesület a VIK
Középiskola nevelő-oktató munkájának fejlesztésére fordítja újabb eszközök
beszerzésével, a tanulók versenyekre való eljuttatásával, a szakmai oktató-kabinetek
eszközállományának folyamatos bővítésével és korszerűsítésével.
Középtávú elképzeléseink között szerepel az iskola udvarának sportolásra való alkalmassá
tétele is, amelyhez minden résztvevő és támogató együttműködő segítségét kérjük.
Ízletes - retró hangulatot idéző - vacsorát kínálunk Kedves Vendégeinknek, amelyhez
diákjaink asszisztálnak, akár annak elkészítéséről, akár annak felszolgálásáról legyen szó.
A részvételi jegy ára, ami 4500 Ft, fedezi a felszolgált ételek, valamint egy üdvözlő ital
költségét.
A vacsorához élőzenés aláfestést adunk - egykori diákunk, Katonás Péter
zongorajátékának köszönhetően!

A műsorról DIÁKjaink gondoskodnak, énekkel, tánccal, zenével...
2019-ben először, a VIK Farsangi Bált külső helyszínen, Regiment étteremben
(Honvéd Kulturális Központ, 1143 Budapest, Stefánia út 34-36.) szervezzük, amelynek
elérhetősége: https://www.google.hu/maps/place/Regiment+%C3%A9tterem/@47.509
6556,19.0906391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc81a77aeced:0xcb3ee7490
0655811!8m2!3d47.5096556!4d19.0928278?hl=hu

Értékes Tombola-nyeremények várhatóak, amelyekkel igyekszünk kényeztetni a
résztvevőket Ezeket hagyományosan szakmai partnereink és a diákok szülei ajánlanak
fel. Tombolát előzetesen, a részvételi jegyekkel együtt is lehet vásárolni készpénzben a
VIK Középiskola igazgatói titkárságán (Miski Katalin, II. emelet 204.). A tombola ára: 250
Ft/db.
A VIK Farsangi Bál eredményes lebonyolításához tombolatárgyakat is gyűjtünk,
amelyeket az igazgatói titkárságon (II. emelet 204.) lehet leadni.
Ezen kívül, ha valaki nem kíván, vagy nem tud a VIK Farsangi Bálon részt venni, de
támogatni szeretné a célkitűzéseinket, akkor TÁMOGATÓ jegyet válthat ugyanitt
1 000 Ft, 2 000 Ft, 5 000 Ft és 10 000 Ft értékben, valamint átutalást is indíthat a VIK
Alapítvány Erste Banknál vezetett bankszámlájára - 11600006-00000000-75311869.
Az elmúlt bálok hangulatáról a VIK Farsangi Bál Facebook csoport oldalán is
tájékozódhatnak!

Kérjük, ezen a felületen regisztráljon!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3C7vruN0qVu3ODnEKJtPiij5x_CyChUiPLx
fTvRlgEx1kQQ/viewform

