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            1.  _____________________________________________________________(*)           

 2.   _____________________________________________________(*)  

Załączam czek / money order na kwotę $________ jako płatność za ___ osobę(y).    Bilet(y) proszę przesłać na adres: 
 

        Imię i nazwisko ____________________________________________________________________(*)    

Telefon: _________________________________(*)  
                       

          Biety  przesłąc na e-mail: __________________________________________________________ (*)   - informacje konieczne 

Proszę wpisać nazwisko i imię, pierwszych dwóch osób, dla których zamawiane są bilety. Pozostałe nazwiska proszę wpisać z drugiej strony zgłoszenia.  

Główni Sponsorzy: 

28 STYCZNIA 2023  

Wstępny Program Balu: 
 

  7:00-8:00pm  - Ceremonia witania gości i pamiątkowe 

zdjęcia z Markiem Kamińskim na tle Banneru 25 Balu.  
COCKTAIL HOUR, OPEN BAR & APPETIZERS 

 8:00-8:30pm  - Prezentacja Honorowego Gościa  

 8:30-9:00pm  - Pierwsza część zabawy tanecznej. 

 9:00-9:15pm - Ceremonia otwarcia 25 Balu Podróżnika  

 9:15-2:00am - Zabawa taneczna przy naszych 

zespołach.  

PODRÓŻNICZY GLOBUS NIEPODLEGŁOŚCI  
Polonijnego Klubu Podróżnika na 100 rocznice  
Niepodległości Polski  i 27 lecie naszego Klubu 

 

Tegorocznym laureatem został; Marek KAMINSKI 

Marek Kamiński – innowator, filozof, zdobywca biegunów, założyciel Fundacji oraz 

Kaminski Academy. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu 

jednego roku, bez pomocy z zewnątrz. Inspiruje setki tysięcy ludzi w Polsce i na 

świecie poprzez książki, filmy, podcasty, webinary i programy trenerskie. Autor i współautor 20 książek, z 

których kilka zostało przetłumaczonych na 10 języków. Jego misją jest promowanie wiary w potencjał ludzki 

i budowanie odporności psychicznej oraz zmiana jakości życia, zapobieganie depresji i budowa własnej 

wartości, poprzez naukę̨ osiągania indywidualnych celów. Jego LifePlan Academy skierowana jest głównie 

do młodzieży w wieku 14-17 lat i od 20 lat zmienia życie dziesiątek tysięcy ludzi oraz pomaga w rozwoju 

osobistym i biznesowym. Marek jest świetnym promotorem Polski.  

Serdecznie Gratulujemy! 

NA JUBILEUSZOWY & MASKOWY  
  XXV BAL PODRÓŻNIKA 

Motywem 25 Balu jest MASKARADA!  
Zapraszamy do przyjścia na bal w maskach karnawałowych czy też nabytych w 

podróży po egzotycznych krajach. Z pośród wszystkich noszących maski, 

zostaną wyłonione trzy najciekawsze i zostaną nagrodzone.  

Informacje dodatkowe:  
Odwołanie udziału w balu możliwe tylko do 25 stycznia br. 
Zapłata za bilet przy wejściu jest możliwa tylko gotowką z wcześniejszym 
zgłoszeniem telefonicznym oraz podaniu karty kerdytowej jako gwarancji 
wykupu biletu.  
 

Zapraszamy do reklamowania swojego biznesu w czasie balu poprzez: 
 

A. Umieszczenie logo/baneru swojego biznesu na banerze balu, gdzie będą 
robione wszystkie zdjęcia z Honorowymi Gośćmi. 

B. Dołożenie swoich ulotek/egzp produktu do pakietów, które będą rozda-
wane gościom przy wyjściu po zakończeniu balu.  

 

BILETY NA XXV BAL PODRÓŻNIKA  
 

Donacja na Bal:  $200 dla wszystkich gości oraz 
$180 dla młodzieży do lat 30. Prosimy wypełnić i 

odesłać poniższe zgłoszenie razem z zapłatą w postaci 
czeku lub money order  

(wystawionym na  P-A Travelers Club)   
Polish American Travelers Club 

P. O. Box 3011 Wallington, NJ 07057 
info@odkrywcy.com oraz 973-473-1249  
Osoby nie mające czeków mogą skorzystać z VENMO.  

Prosimy o kontakt celem otrzymania instrukcji. 

Polonijny Klub Podróżnika serdecznie zaprasza na 25 Jubileuszowy Bal, który 
odbędzie się w głównej Sali Balowej ROYAL MANOR w Garfield, NJ   

w godzinach 7:00pm-2:00am.   
 

Bal Podróżnika to ponad 7 godzin wspaniałej zabawy w towarzystwie ludzi 
kochających podróżować, gdzie opowieści o ostatnich wojażach przekąszane są 

super smacznymi potrawami i napojami, od szerokiego wyboru polskich piw i wódek 
począwszy, a na najwyższej jakości koniaków i whisky skończywszy. Wszystko to 
bez żadnych dodatkowych opłat. Smaczny obiad podany do stołów i przekąski po 

północy, dla tych którzy dalej będą głodni. Bezpłatny "valet" parking i uprzejma 
obsługa dopełniają obrazu naszego "all inclusive " Balu Podróżnika. I co najważniejsze do tańca grać 

będą: ALBATROS - Krzysztofa Medyny z Beatą Andrzejewska oraz DJ ROZAL. Dzięki temu zestawieniu będzie przekrój muzyki dla 
wszystkich gości balu. Jak co roku zapraszamy Polonijną młodzież oraz osoby samotne.  Życzymy wspaniałej zabawy! 

HONOROWY  

GOŚĆ 

MAREK  

KAMINSKI  
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