Termin i miejsce
Termin:
sobota, Kwiecień 27, 2019 - 21:00 do niedziela, Kwiecień 28, 2019 - 04:00
Miejscowość:
Chełmno
Numer budynku:
7
Kod pocztowy:
86-200
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Młyńska
Powiat i gmina:
Chełmno
Kategoria wydarzenia:
Megaweekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach
Opis wydarzenia:
Witajcie Kochani!! Mamy przyjemność zaprosić Was na mega wydarzenie w Grawitacji. “PUCHA DLA
ŚIERŚCIUCHA” Po raz pierwszy w naszym klubie, ale nie ostatni odbędzie się impreza, której celem
będzie nie tylko dobra zabawa ale także, szczytny cel, jakim jest zebranie potrzebnych rzeczy, które
przekażemy na pomoc schronisku dla zwierząt w Toruniu !!
(https://www.facebook.com/schronisko.torun/) Kochani! Pokażmy jak bardzo kochamy zwierzaki,
chcemy zebrać jak najwięcej potrzebnych rzeczy dla pupili! Poniżej zamieszczamy Wam ułatwienie w
postaci listy rzeczy które zbieramy !! A są to między innymi: - legowiska i szelki oraz obroże. smycze - kocyki polarowe - karma dla psów i kotów (sucha) - a także różnego rodzaju środki czystości
jak: Domestos, ręczniki papierowe, płyn do podłóg czy podkłady higieniczne. Za wszystkie dary już
teraz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!! A teraz opis tego co będzie działo się 27 kwietnia w sobotnią noc!
Wystąpi dla Was 5 znakomitych gości DJ EX DJ CRAZY DEJS ADIHASH NIEBIESKI Wiele konkursów oraz
promocji przygotowanych specjalnie dla Was na te jedną niezapomnianą noc! Do wygrania między
innymi vouchery na kręgle lub pizzę! W ciągu imprezy będzie z nami profesjonalny fotograf, który
zrobi Wam najlepsze zdjęcia na specjalnej ściance “GWIAZD” Będziemy rozdawać Wam wlepki oraz
świecącą biżuterie! Transmisja na żywo z imprezy!! Będziemy również nagrywać sety z wydarzenia,
tak więc im więcej pozdrowień tym lepiej! Dary dla schroniska zbierać będziemy przez całą noc!!
Jedno jest pewne tej nocy nie może Was zabraknąć! Największe wydarzenie ostatnich miesięcy w
Chełmnie! VIXA ALERT!! DO ZOBACZNIA 27 KWIETNIA!!! STARTUJEMY OD 21!!!
https://www.facebook.com/events/1011517569057693/ Więcej informacji:
https://www.facebook.com/kregielniagrawitacja
Bilety:
Impreza bezpłatna
Organizator wydarzenia:

Kręgielnia "Grawitacja" Chełmno
Zasięg wydarzenia:
impreza o charakterze lokalnym i regionalnym
Strona internetowa wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/1011517569057693/ [1]
adres strony:
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/mega-wydarzenie-w-grawitacji-pucha-dla-siersciucha
Odnośniki
[1] https://www.facebook.com/events/1011517569057693/

