BAL-INFORMATION
− det börjar bli dags att köpa din biljett

Våren närmar sig med stormsteg. För vissa innebär det praktik utanför Torsby.
Därför vill vi i festkommittén i traditionell sed sälja klart alla biljetter innan
sportlovet.

Du har hela v.8 på dig att införskaffa dig din biljett till vårens finaste
tillställning- balen i Spegelsalen i Rottneros Park den 10 Juni, 2014.

Vi sitter på torget vid lunchtid hela v.8 och säljer biljetter, men innan du kan
hämta ut din biljett är det ett par saker du behöver göra:

• betala din biljett på Swedbank kontonummer: 903 013 856-5 clear: 81562 märk betalningen med DINA INITIALER SAMT KLASS, annars är
det omöjligt för oss att se vem som har betalat vad.
• skriva under ett deltagandekontrakt för allas trivsel under balkvällen
(detta är obligatoriskt för alla deltagande), kontraktet kan du själv skriva
ut från Stjerneskolans hemsida. Kontraktet lämnar du till oss i samband
med uthämtningen av din biljett.
• när du ska hämta ut din biljett får du ett papper av oss som du fyller i och
lämnar tillbaka. Där ska du skriva ner val av partner, val av dryck samt
eventuella allergier.

Biljettpris: 600 kr (bussresa tillbaka till Torsby för de som vill ingår i priset)

Betala in i tid så du kan få din biljett innan sportlovet. Tänk på att om du har

någon annan bank än Swedbank kan det ta ett par dagar innan pengarna
kommer fram.

Tyvärr är det ett begränsat antal platser i lokalen (200 platser), så det gäller att
snabbt betala in sin avgift. Blir vi tvungna att ta bort några deltagare, blir det de
som sist betalat in avgiften av idrotts-treorna, då de har möjligheten att gå nästa
år.

Har ni ytterligare frågor, kontakta någon ur festkommittén eller på facebook.
Irma Axelsson: 072-554 22 41
Frida Eriksson: 070-632 74 45

