PRL - Zjazd Przodowników Pracy
Towarzysze i towarzyszki, czas rozpocząć Zjazd Parti! Przewodniczący
rozpoczyna obrady, wita delegatów rozpoczynając część oficjalną,
następuje zapoznanie się ze statutem zjazdu i rozdaje kartki
żywnościowe. Czekają was różne zadania i atrakcje, quizy ze znajomości
tamtych czasów. Zwycięska ekipa otrzymuje pamiątkowe dyplomy a
zasłużony Przodownik Pracy - medal i nagrodę niespodziankę. Muzyka
lat 60-80 i scenografia dopełniają całość.

Podstawa programu Zawiera:
 Prowadzący Przewodniczący KC PZPR
 Kasyno kontrolowane przez przewodniczącego – 3 stoły
 Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwać będzie Milicja oraz
ORMO
 Obozowo – Kolonijne zabawy integracyjne ( konkursy i zabawy)
 Rekwizyty do konkurencji i zabaw
 Małą Scenografia tematyczna w stylu PRL-u.
 Nagłośnienie Sali wraz z obsługą
 Oświetlenie Sali wraz z obsługą
 Prezenter Disco ( program + dyskoteka)
 Nagrody do konkurencji i zabaw
 Dla Najbardziej zasłużonych Działaczy – PRL- owskie
Odznaczenia
 I wiele ciekawych gadżetów i atrakcji z lat PRL-u
Cena podstawy programu – 8.600 zł.
Przy realizacji Imprezy dodatkowo proponujemy:
Dodatkowe stoły kasyna
Biuletyn informacyjny z obrad Członków Komitetu Partyjnego ze zdjęciami z imprezy dostępny w
trakcie trwania zabawy
Sklep Kolonialny
Gadżety dla gości ( krawaty, berety z antenką , kartki na mięso, alkohol i wiele innych )
Fotograf uwieczniający obrady członków Partii
Relacja film DVD może być czarno-biała ale nie koniecznie
Wcześniej przygotowana relacja z zakładu pracy w formie kroniki PRL czarno biała ukazująca
przodowników pracy itp. puszczona przed programem i w jego trakcie– cena do ustalenia
Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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