
 
 

8 MARCA 
 

DZIEŃ BABY i 

CHŁOPA 
Z okazji 8 marca Zarząd w duchu równouprawnienia zaprasza 
panie i panów ze Związku Polskiego na 

 

Dzień Baby i Chłopa. 
 

w niedzielę 8 marca 2015 o godz.16.00         

(po Zebraniu Generalnym) 
w kręgielni SEAPORT, Strandvejen 7 w Aalborgu 
(www.seaport.dk) 

 

 

Rozpoczynamy od godzinnej zabawy z kręglami, po czym 
mamy możliwość skosztowania dobrych potraw ze 
„szwedzkiego stołu” (od godz. 17.00). 

 

Cena: to jedyne 75 kr od osoby ! (ponieważ Związek 
dofinansuje 80 kr. do ceny imprezy). 

 

Zgłoszenia do Agnieszki Pawłowskiej-Andersen: 
pawlowska@mail.dk tel. 27202828 po godz 17.00 do 20.00 
do 28 lutego. 

 

Związek dofinansowuje tylko dla członków Związku. Składkę 
za 2015 można zapłacić na miejscu. 

 
 
 
 
 
 

Składka rodzinna (rodzina z dziećmi pon. 18 lat) 300kr. 

Składka indywidualna 175kr. 

Młodzież ucząca się (między 18 i 25 lat) 125 kr. 

Renciści i emeryci (pow. 65 lat) 125 kr. 

 
Wpłata członkowska lub za udział w określonej imprezie jest 

możliwa zarówno w odddziałach banku lub za pośrednictwem 
Netbanku na niżej podane konto. Prosimy pamiętać o podaniu nazwiska i rodzaju wpłaty, np. Kowalski, 300 kr Związek Polski, składka 
rodzinna. 

 
Nordea Bank Danmark A/S, Oddział Aabybro 

REG. NR.  5941 NUMER KONTA 0727 490 469 
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KVINDEMENNESKERS 

og MANDFOLKs DAG 
 

 Den Internationale Kvindedag giver anledning til at 

invitere medlemskvinder og mænd til Kvindemenneskers og 
Mandfolks Dag 

d. 8. marts 2015  kl. 16.00           
(efter Generalforsamlingen) i SEAPORT, 
Strandvejen 7 i Aalborg (www.seaport.dk) 

 

Vi begynder med bowling og bagefter har vi spisning - 
tagselv bord (fra kl. 17.00). 

 

Pris: kun 75 kr. pr. person! (Polsk Forening betaler 80 kr. 
til den egentlige pris). 

 

Tilmelding til Agnieszka Pawłowska-Andersen: 
pawlowska@mail.dk, tlf. 27202828 mellem kl 17:00 til 
20:00 inden d. 28 marts. 

 

Arrangementet er kun til foreningens medlemmer. 
Medlemskontingent kan betales på stedet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTINGENT: 

 
Familiekontingent med hjemmeboende børn under 18 år 300 kr. 

Individuelt: Voksne 175 kr. 
Studerende (mellem 18 og 25 år) 125 kr. 
Førtidspensionister og pensionister fra 65 år 125 kr. 

 
Indbetaling af kontingent eller for deltagelse i aktiviteter kan ske i 
alle bankens filialer eller via netbank til den nedenstående konto. 

Husk endelig at angive indbetalers navn og hvad indbetalingen skal dække, fx Nielsen, Polsk Forening, familiekontingent 

 
Nordea Bank Danmark A/S 
Aabybro Afdeling 
REG. NR. 5941 KONTONR. 0727-490-469 
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