III Bal Rekonstruktora

Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun" zaprasza na tradycyjny Bal
Rekonstruktora - wszystko oczywiście w klimatach lat dwudziestych, trzydziestych i
czterdziestych XX wieku. Tym razem będziemy gościć w salach Minibrowaru Kowal w
Koszalinie.
Data: 15.02.2014 Godzina: 20:00 Adres: ul. Grunwaldzka 1A, Koszalin Zgłoszenia
przyjmujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną:
- tel. 691404115
- sokol@man.koszalin.pl

W programie jak zwykle klimatyczna muzyka, konkursy z nagrodami, wybory Króla i Królowej
balu (pod uwagę bierzemy klimatyczne, epokowe stroje) i wiele atrakcji :)

Mamy nadzieje, że taneczne rytmy wspaniałych lat dwudziestych i trzydziestych zachęcą
naszych gości do aktywnego spędzenia czasu na parkiecie.
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W czasie imprezy będą serwowane specjalne trunki opatrzone okolicznościowymi etykietami.
Będzie je można oczywiście zakupić również na pamiątkę, a zwycięzcy konkursu zostaną nimi
obdarowani.
Konkursy:

1) "Konkurs na Królową i Króla III Balu Rekonstruktora"
Zasady: wybór najlepszej stylizacji kobiecej i męskiej dokonane przez niezależne jury podczas
balu. Nagrody dla Królowej i Króla balu są niezależne, co nie oznacza że nie może ich
otrzymać para.
Z konkursu wyłączeni są organizatorzy ( Artur Szuszkiewicz, Włodzimierz Filipowicz, Wojciech
Sokołowski).
Nagroda dla Królowej Balu - równowartość wejściówki dla jednej osoby na bal plus okazjonalna
butelka piwa Kowal.
Nagroda dla Króla Balu - równowartość wejściówki dla jednej osoby na bal plus okazjonalna
butelka piwa Kowal.

Menu serwowane przez kuchnię restauracji "Kowal":
I. Danie główne:

-

Karkówka w sosie pieczeniowym, ziemniaki, zestaw surówek

II. Przystawki (podane po obiedzie):

-

Sałatka grecka
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Jajka w sosie tatarskim
Galaretka wieprzowa
Galaretka drobiowa
śledzie w trzech smakach
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-

deska specjałów wiejskich
(swojskie kiełbasy, kaszanki, salceson, smalec, ogórki kiszone, pikle)
wybór pieczywa
Sosy

III. Napoje:

-

Soki, Coca - cola, Sprite – 1,5l/osobę
Kawa, herbata w termosach

IV. Alkohol:

- Wódka de luxe Żołądkowa Czysta 0,5l/ 2osoby (z możliwością wymiany na piwo lub
wino).

Koszt: 100 zł od osoby

Wpłaty na bal prosimy przesyłać na konto:
mBank 41 1140 2004 0000 3502 7497 7890
Jeśli ktoś musi wpisać pełne dane przy przelewie:
Artur Szuszkiewicz
ul. Odrodzenia 7/26
75-306 Koszalin
Z dopiskiem "Bal"
Prosimy o dokonanie wpłaty do 30 stycznia 2014.
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Osoby odpowiedzialne za organizacje:
- Artur Szuszkiewicz
- Włodzimierz Filipowicz
- Wojciech Sokołowski
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