INVITAȚIE pentru toți iubitorii mediului subacvatic la,
BALUL SCAFANDRILOR, eveniment organizat anual de

Clubul de Scufundări Nautilus din Oradea, în data de 9 decembrie 2018,

duminică la ora 17.00, la Sala de Evenimente din Lotus Center Oradea, la etaj,
lângă Restaurantul Spoon.
A devenit o tradiție ca după fiecare an plin de evenimente, excursii, să organizăm o petrecere
unde să ia parte toți iubitorii mediului subacvatic.
Această întâlnire are ca scop consolidarea relațiilor dintre scafandri, membri clubului, retrăirile
momentelor plăcute din cadrul excursiilor de scufundări și totodată planificarea destinațiilor
pentru urmatoarea perioadă.
Un moment important va fi decernarea brevetelor și diplomelor pentru noii scafandri, care sunt
bineveniți în rândul membrilor clubului de scufundări.

Intrarea este liberă, pentru rezervare de masă rog contactare telefonică sau email.
Programul evenimentului:
- bilanțul activității clubului
- o selecție de prezentare poze&video a activitații Clubului Nautilus de la
începuturi și până în prezent
- prezentarea următoarei destinații de scufundări pentru 2019 - Jamaica
- decernarea diplomelor de absolvire a scafandrilor, promoția 2017-2018
- momente divertisment
Muzica live cu: Mihai Banes & Party Band
Soliști vocali: Denisa Moșincat, Mihai Baneș, Timea Potyondi
Dans: Bernadett Biro & Jade Bogya - hip hop

Georgiana Flora & Călin Flora - salsa

Premii la Tombole:






























Accesorii auto în valoare de 100 lei oferite de magazinul Carguard, reprezentat de
Jozsef Budai
Album de fotografii ,, Comitatus bihoriensis” oferit de firma de publicitate Durans,
reprezentată de Ovidiu D. Pop
Album de fotografii ,,Oradea mea” oferit de firma de publicitate Durans,
reprezentată de Ovidiu D. Pop
Bijuterii fantezie în valoare de 100 lei oferite de magazinul de bijuterii eBiju,
reprezentat de Orsolya Kiss
Bowling & biliard & darts în valoare de 100 lei oferit de Shot Caffe în incinta Lotus
Center, reprezentat de Remus Cobârzan
Card cadou de cumpărături oferit de Crișul Shopping Center, reprezentat de
Claudiu Pop
Card cadou de cumărături oferit de Crișul Shopping Center, reprezentat de
Claudiu Pop
Card corporativ reîncarcabil pentru produse petroliere Lukoil în valoare de 100 lei
oferit de firma de comercializare de produse petroliere Lenoil, reprezentată de
Tiberiu Vicsay
Cină pentru două persoane în valoare de 100 lei oferită de Restaurantul Hanul cu
Noroc, reprezentat de Gabi Marcu
Cină pentru două persoane în valoare de 100 lei oferită de Restaurantul Ra,
reprezentat de Flaviu Pop
Cuțit de scafandu Aquatec oferit de companie de transport Gat - Logistic,
reprezentată de Claudiu Samota
Curs de scufundări oferit de Clubul de Scufundări Nautilus, reprezentat de Tamas
Lunca
Mască de scafandru Beuchat oferită de Barna Biro
Mască de scafandru Beuchat oferită de Bernadett Biro & Barna Biro jr
Mască de scafandru Beuchat oferită de companie de construcții Eurogecon,
reprezentată de Christian Hornung
Mască de scafandru Beuchat oferită de companie de sisteme de încălzire
Solarfocus, reprezentată de Elian Trandafir
Mască de scafandru Cressi oferită de schimb valutar Paterdor, reprezentat de
Liviu Matiu
Meniu pentru două persoane în valoare de 100 lei oferit de Dabo Doner,
reprezentat de Mihai Baneș
Pandantiv oferit de magazinul de bijuterii Ilex Gold, reprezentat de Alin Ile
Pizza în valoare de 100 lei oferită de Restaurantul Mediterana, reprezentat de
Csaba Ludescher
Plasă anti insecte în valoare de 100 lei oferită de companie producătoare de
tâmplărie Prometalic, reprezentată de Cosmin Uivaroșan
Produse din carne în valoare de 100 lei oferite de magazinul de carne proaspătă
Ciocu Mic Cominca, reprezentat de Ionuț Dejeu
Schimb de ulei cu ulei de motor BMW oferit de Showroom BMW și Opel West,
reprezentat de Lajos Szekely
Set de bijuterii argint oferit de Gravo Stile, reprezentat de Erno Kozma
Set mască și snorkel Beuchat oferit de Aminalux, reprezentat de Remus Căpățână
Snorkel Beuchat oferit de Hotel Sky, reprezentat de Zoltan Lukacs
Tort oferit de Gelateria Bacio Dolce, reprezentată de Kinga Ludescher
Trandafir negru criogenat oferit de accesorii de nuntă Pas în Doi Mariage,
reprezentat de Zoltan&Viorica Lunca

SPONSORI:

