
 

 

 

 

  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  ZZAAPPIISSAACCHH  
ZZaappiissyy  bbęęddąą  pprroowwaaddzzoonnee  ww  BBiiuurrzzee  KKuullttuurryy  ii  EEdduukkaaccjjii  ––    bbiiaałłyy  bbuuddyynneekk,,  II  kkllaattkkaa  

ppoo  pprraawweejj  ssttrroonniiee,,  II  ppiięęttrroo..    

  

Terminy zapisów: 
16 maja (środa) – 16.30-19.00 
17 maja (czwartek) – 16.30-19.00 
18 maja (piątek) – 10.00-14.00 
23 maja (środa) – 16.30-19.00 
24 maja (czwartek) – 16.30-19.00 
25 maja (piątek) – 10.00-14.00 
30 maja (środa) – 16.30-19.00 
31 maja (czwartek) – 13.00-17.30 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakooczenia zapisów, 
po wyczerpaniu puli biletów.  
 
Opłaty: 

Opłaty gotówkowe przyjmujemy przy zapisach osobistych. Bilety można 
zakupid również płacąc przelewem zgodnie z informacjami poniżej. 

Zapraszamy także do zapisów mailowych pod adresem zapisy@jewish.org.pl 
oraz telefonicznych pod numerem 22 620 58 37 (w godzinach zapisów). 

Warunkiem wpisania na listę gości jest przesłanie e-mailem zgłoszenia  
z informacją o liczbie osób, rodzaju biletu, liczbie i wieku dzieci oraz 
potwierdzenia przelewu (w tytule przelewu należy koniecznie podad: 
Piknik Rodzinny, imię, nazwisko, liczba osób, rodzaj biletu). 
Numer konta GWŻ: 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904. 

mailto:zapisy@jewish.org.pl


Odbiór biletów: 

Bilety zarezerwowane mailowo lub telefonicznie oraz opłacone będzie można 
odebrad u organizatorów – Biuro Kultury i Edukacji do czwartku, 31 maja do 
godz. 17.30 lub w dniu imprezy na miejscu – przy wejściu do Pepelandu do 
godz. 13.30.  

Przy zapisach prosimy także o deklarację dojazdu (osobiście czy autokarem 
gminnym). 
 
Cennik: 
Uwaga! Prosimy przynieśd ze sobą legitymację organizacji, do której Paostwo 
należą. 
 

Bilety w przedsprzedaży: 
0 zł – dzieci  
10 zł – członkowie i pracownicy Gminy, JDC oraz osoba towarzysząca, 
15 zł – członkowie zaprzyjaźnionych organizacji: ZOOM, Stowarzyszenie Drugie 
Pokolenie, FODZ, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów oraz osoba 
towarzysząca 
50 zł – osoby „z zewnątrz”; 
 

Bilety w dniu imprezy (sprzedaż na miejscu – do godziny 13.30): 
0 zł – dzieci 
15 zł – członkowie i pracownicy Gminy oraz osoba towarzysząca 
20 zł – członkowie zaprzyjaźnionych organizacji: ZOOM, Stowarzyszenie Drugie 
Pokolenie, FODZ, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów oraz osoba 
towarzysząca 
50 zł – osoby „z zewnątrz”. 

 

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy!!  
 


