ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ, z. s.

Vážení a milí členové a příznivci AOVT,
ano, blíží se čas NAŠEHO JIŽ TRADIČNÍHO PRVOREPUBLIKOVÉHO TOPENÁŘSKÉHO PLESU, který se bude konat dne
7. března 2020 v brněnském hotelu Voroněž. Zkušenost dělá mistra. Myslíme si, že se nám postupem času podařilo
vytvořit nezapomenutelnou společenskou událost. Důkazem a radostí je nám to, že většina těch, kteří se plesu účastnili,
se hlásí letos znovu.
V roce 2020 chceme být zase o něco lepší. Budete se bavit za doprovodu jazzové a swingové kapely, při bohatém rautu
a dobrém víně. Moravskou atmosféru podtrhne svým zpěvem Jirka Helán s jeho cimbálovkou. Večerem Vás provede
jazzová zpěvačka a herečka Jana Musilová a vystoupí i čestný host Zbigniew Czendlik. Program doplní velkolepá LED
show, taneční vystoupení, tombola, karikaturisti, foto-koutek a jiné.
Připravili jsme toho hodně pro nezapomenutelný večer, teď už je to jenom na Vás …
Přílohou tohoto dopisu je i smlouva, která uvádí typy partnerství plesu. Partnerství je zároveň i formou získání
vstupenek. Jednotlivé vstupenky v ceně 1 800,- Kč získáte na sekretariátu AOVT ( info@aovt.cz, T: 730 189 000)
Prosíme Vás, abyste do 30. 11. 2019 zaslali svoji rezervaci, nebo již vyplněnou smlouvu.
Pokud nemůžete osobně přijít a zúčastnit se, obracíme se na Vás s prosbou o sponzorský dar nebo dar do tomboly. Na
základě sponzorství Vám zajistíme podobné podmínky reklamy jako partnerům plesu.
Přikládáme pozvánku, smlouvu a pár inspirativních fotografií. Pro ty, kteří se loňského plesu zúčastnili, budou snímky
milým připomenutím. Pro Vás ostatní snad budou inspirací a důvodem, proč přijít.
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