
Drodzy Rodzice i Sympatycy ”Piątki”!
s
Zapraszamy do licytacji voucherów. Licytacja odbędzie się 22 stycznia po zebraniach z rodzicami. 
Całą kwotę z licytacji przeznaczymy na kosztowną rehabilitację uczennicy klasy 2 E Weroniki Walkowiak, 
która cierpi na genetyczną wadę układu immunologicznego (częściowy brak antygenów HLA-DR, 
niepełny zespół nagich limfocytów –BLS. Prosimy o wsparcie i zapoznanie się z ofertą.

·   2 x Voucher do Berlina dla 2 osób ze śniadaniem na 2 doby – Cena wywoławcza 250 PLN 

     h�ps://www.h-hotels.com/en/hplus/hotels/hplus-hotel-4youth-berlin
·   1 x Voucher do Ibis Warszawa Stare Miasto ze śniadaniem dla 2 osób na 2 doby – Cena wywoławcza 250 PLN 

     h�ps://all.accor.com/hotel/3714/index.pl.shtml
·   1 x Voucher Novotel Szczecin ze śniadaniem dla 2 osób na 2 doby – Cena wywoławcza 250 PLN 

     h�ps://all.accor.com/hotel/3367/index.pl.shtml?dateIn=&nights=&composi�ons=1&stayplus=false#origin=novotel
·   1x Voucher do Marine Hotel ***** w Kołobrzegu dla 2 osób ze śniadaniem na 2 doby – Cena wywoławcza 200 PLN 

     h�ps://marinehotel.pl/
·   1x Voucher na Keratynowe prostowanie w Studio Odnowy Włosów Oh My Hair! – Cena wywoławcza 200 PLN  
      Keratynowe prostowanie to zabieg mający na celu odbudowę struktury włosów, ich intensywne odżywienie oraz wygładzenie. 
      Polega na uzupełnieniu niedoboru keratyny, czyli białka, które jak głównym budulcem włosa. Zabieg przeznaczony jest dla osób, 
      które codziennie zmagają się z puszącymi i trudnymi do ułożenia włosami. Efekt prostowania jest efektem ubocznym i jest zależny 
      od stanu wyjściowego oraz kondycji włosów. Zabiegu nie można wykonywać u kobiet w ciąży, karmiących oraz dzieci.

·   1x Voucher na zabieg z medycyny estetycznej u Dr Jeziorowskiego – Cena wywoławcza 500 PLN
      Zabiegi do wyboru: Mezoterapia (jalupro lub neauvia hydro deluxe), wypełnienie zmarszczek kwasem hialuronowym, 
      modelowanie policzków, brody lub ust

·   1x Voucher na „Rytualny masaż gorącymi kamieniami” w Fit Relax & Dance Studio – Cena wywoławcza 160 PLN

·   1x Voucher na usługę zabiegu kosmetyczno-pielęgnacyjnego twarzy u Malwiny Ostrowskiej – Cena wywoławcza 200 PLN
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