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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020 ΜΕ ΔΥΟ
ΧΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΑΝΤΑΣΙΑ»
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για να καλωσορίσει τη νέα χρόνια σας
προσκαλεί το Σάββατο 1/2 και το Σάββατο 8/2στο κέντρο «ΦΑΝΤΑΣΙΑ»,Λεωφ.Ποσειδώνος 5 ‐
Ελληνικό ώρα προσέλευσης 11:00 μ.μ. για να διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό,
τονStanΑντιπαριώτη και την Εύη Αδάμου.
Σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ευχές και να διασκεδάσουμε μαζί για τη νέα χρονιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ:
Η παραλαβή των προσκλήσεων θα γίνεται από τις ΕΑΚ των Μονάδων ή από μεμονωμένους
συναδέλφους αφού προσκομίζουν συμπληρωμένη τη συνημμένη συγκεντρωτική ονομαστική
κατάσταση μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μαζί με το ανάλογο συνολικό χρηματικό αντίτιμο στο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.,
από όπου και θα παραλαμβάνουν τις προσκλήσεις.Η διάθεση των προσκλήσεων θα γίνει με
σειρά προτεραιότητας λόγω των περιορισμένων θέσεων.
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9 Κάθε μέλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δικαιούται δύο προσκλήσεις,η συμμετοχή του
μέλους είναι 10 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει (ανά δύο άτομα ένα
μπουκάλι κρασί με φρούτα) ή (ανά τέσσερα άτομα μία φιάλη ουίσκι με
ξηρούς καρπούς και αναψυκτικά ή όποιο άλλο ποτό).
9 Όποιος συνάδελφος επιθυμεί επί πλέον να παραγγείλει, οι ειδικές τιμές
που ισχύουν για το Σύλλογο είναι: μία απλή φιάλη ουίσκι 110€ , η σπέσιαλ
130€,και η φιάλη του κρασιού 55€.
Η διάθεση των προσκλήσεων θα γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Σοφοκλέους
15, 3ος όροφος, Αθήνα) καθημερινά από την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 μέχρι εξαντλήσεως
των προσκλήσεων από τις 08:30 π.μ. έως τις 16:15.Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Δεν θα γίνονται κρατήσεις από τηλέφωνο, ή FAX.

Oι προσκλήσεις είναι αυστηρά για τα μέλη του ΣΥΕΤΕ.
Το κέντρο δεν θα δέχεται τηλεφωνικές κρατήσεις, οι θέσεις θα δίνονται την ώρα της
προσέλευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Γραμματέα Πολιτισμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., συνάδελφο Αντώνη
Γεωργικόπουλο στο τηλ. 2103349915(διεπ. 19915).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Μότσιος

Ο Γεν. Γραμματέας
ΘύμιοςΠαπαγιάννης
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