ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ БАЛ
МАЛЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ СВЕТИ САВА
24-10-2009
18:00
CARINA LEAGUE CLUB, 1390 CREEK ROAD, CARINA
ПРОГРАМ ВЕЧЕРИ

18:00 Пријем гостију
18:15 Уводна реч
18:30 Представа
19:15 Свечана вечера
19:45 -23:00 Забава уз музику

АКО ИМАТЕ ЖЕЉУ ДА БУДЕТЕ ДОНАТОР ЗА ОВАЈ ДОГАЂАЈ И ПОМОГНЕТЕ
СРПСКОЈ ШКОЛИ МОЛИМ ВАС ЈАВИТЕ СЕ НА ИМАЈЛ srpskaskolica@gmail.com
или позовите чланове Организационог одбора:
г-дина Горана Радмановића моб: 0408 428 427
г-дина Драгана Тепавчевића моб: 0421 892 462 или
г-дина Александра Кринковског моб: 0419 652 883.
Постоје три нивоа донација: Златни, Сребрени и Бронзани.
Златни ниво донације омогућује Вашем бизнису да буде промовисан за време бала
на следећи начин: бизнис картице ће бити на располагању гостима на њиховим
столовима уз додатни промотивни материјал. Уједно име Вашег бизниса ће бити
изложено на бини за време бала. Мала школа Свети Сава ће на поклон дати
захвалницу потписану од стране деце која похађају наставу. Такође име Вашег
бизниса ће бити штампано на улазницама за бал.
Цена за златну донацију је $АУД 500.
Сребрени ниво донације омогућује Вашем бизнису да изложи бизнис картице на
столове уз промотивни материјал.
Цена за сребрену донацију је $АУД 300.
Бронзани ниво донације омогућује Вашем бизнису да изложи бизнис картице на
посебном столу који ће бити постављен уз централну бину.
Цена за бронзану донацију је $АУД 150.

УЛАЗНИЦЕ ЗА БАЛ
Улазнице за ову манифестацију биће у продаји од 07-09-2009 у просторијама српске
школе Свети Сава ( сала поред цркве Свети Никола, Ross St, Woolloongabba) сваке
суботе од 16:00 до 18:30. За куповину карата изван овог термина молимо вас
назовите чланове организационог одбора.
Цена улазницаОдрасли $АУД 35.
Деца до 12 година $АУД 15.
ЈЕЛОВНИК
Јеловник укључује главно јело, дезерт и топли напитак. Ако желите вегетеријанску
храну, храну без глутена или неко друго јело молимо вас обавестите организаторе
приликом куповине улазнице.
БАЛСКА ГАРДЕРОБА
Пожељно је да будете у оделима примереним за бал.

Вук Стефановић Караџић
Докле год живи језик, докле га љубимо и почитујемо, њим говоримо
и пишемо, прочишћавамо га, умножавамо и украшавамо, дотле
живи народ: може се међу собом разумијевати и умно сједињавати;
не прелива се у други, не пропада».

