YACHT KLUB POLSKI LONDYN
POLSKI YACHT CLUB LONDON (1982)
17 Hillside Road
LONDON N15 6LU U .K.
Tel.
+44(0)20 8800 7570
Email : ykp_knabe@yahoo.com
Londyn, 30 kwietnia 2012

UROCZYSTOŚĆ XXX LECIA W ZEJMANIE
Niedziela 8 lipca 2012
Koleżanki i Koledzy Żeglarze,
YACHT KLUB POLSKI LONDYN istnieje już 30 lat i należy mu się urodzinowe
przyjęcie. Klub powstał jako Polski Yacht Klub London dnia 24 czerwca 1982.
Wielkie wydarzenie ROKU WAGNERA w Gdyni zgromadzi w dniu 8 lipca 2012
bardzo liczną grupę naszych członków, sympatyków, współpracowników i przyjaciół
z kraju i z zagranicy. Ten zbieg okoliczności zadecydował, że postanowiliśmy
zorganizować naszą uroczystość jubileuszową nie w Londynie ale w Gdańsku, w
gościnie Klubu Morza ZEJMAN, na Wyspie Spichrzów i zaprosić na nią także
Organizatorów Roku Wagnera z kraju i zagranicy oraz Braci Wybrzeża z Polski.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
BĘDZIE DOBRZE ZNOWU SIĘ SPOTKAĆ
Warto przypomnieć, że w tym samym miejscu,, w podobnych okolicznościach,
obchodziliśmy już XV-lecie londyńskiego klubu. Wtedy, w roku 1997, była to okazja
2-go World Polonia Sailing Jamboree. Obecnie Zejman jest również siedziba
Pomorskiej Mesy Bractwa Wybrzeża co czyni ich współgospodarzami spotkania.
Program poprzedzajacych uroczystości Wagnera, w których chcemy
uczestniczyć, warunkuje nam godzinę rozpoczęcia na późny wieczór czyli
orientacyjnie o godz. 22:00. Czas trwania tego spotkania – przewidujemy na co
najmniej cztery godziny... Charakter spotkania jest raczej biesiadny a nie akademii
’ku czci’. Biesiada musi byc z góry opłacona przez jej uczestników, Zejman nie jest
restauracją i jadło pochodzi z zewnętrznego zamówienia. Koszt od osoby wynosi 85
złotych lub ich równowartość walutową. Liczba osób biorących udział jest
ograniczona - do 100.
Aby sprostać tym warunkom ustalenie listy uczestników i zebranie funduszy jest
niezbędne z wyprzedzeniem czterotygodniowym, czyli najpóźniej do 10 czerwca
2012. Apeluję więc do odbiorców niniejszego
listu, który jest wstępnym
zaproszeniem, o rozważenie swoich możliwości i chęci uczestnictwa w naszym 30leciu i jego potwierdzenie poparte odpowiednią wpłatą w podane niżej sposoby.
Ograniczenie listy do 100 osób sugeruje unikanie zwłoki w tej decyzji.

Wyprzedzając prośby o specjalne, indywidualne potraktowanie lub opóźnienie
terminu płatności, muszę niestety zapowiedzieć, że nie będą uwzględnione. Kto nie
wie jeszcze czy może – znaczy, że nie może. Kto nie zdąży zapłacić – nie będzie na
liście, nie otrzyma właściwego zaproszenia i w 30-leciu nie będzie uczestniczyć... To
dotyczy każdego, niezależnie od poprzedniej zażyłości, znajomości, przyjaźni lub
nawet honorowego członkostwa...
Konieczność takiego postawienia sprawy jest oczywista dla każdego żeglarza,
który próbował zorganizować rejs czarterowy dla liczniejszej załogi. Hasło ‘zapłać za
mnie, oddam zaraz po przyjeździe na miejscu’ ma już złą historię. Organizator nie
może przyjmować na siebie ryzyka za niezdecydowanych, zapominalskich,
leniwych, nie posiadających kont bankowych i tych co właśnie w ten sposób sami
ryzyka chcą uniknąć... Jeżeli nie lubisz usłyszeć odmowy - to nie proś – nawet jeżeli
uważasz się za bardzo ważnego i wyjątkowego...
Całość tej akcji ‘zaproszeniowej’ będzie prowadzona przez mnie osobiście. (J.K)
Mail do dalszej korespondencji to ykp_knabe@yahoo.com
Koszt zaproszenia (85 PLN lub walutowy ekwiwalent) proszę
wpłacać/przekazywać na konta:
W Polsce złotówkowe : mBank eKonto 21 1140 2004 0000 3402 0432 5148
Jerzy Knabe, Al.St.Zjednoczonych 32/427, Warszawa 04-036
W W.Brytanii walutowe: CITIBANK International plc London, UK. wpłaty
Jerzy Knabe, 17 Hillside Road, London, N15 6LU, UK
Sterling Current Account
kod IBAN: GB69CITI18500482225323
wewnątrz UK należy podać Sort Code: 30-00-45
Euro Savings Account
kod IBAN: GB47CITI18500482225331
US Dollar Savings Account kod IBAN: GB03CITI18500481857717
Przy każdej wpłacie KONIECZNIE proszę podać:
swoje NAZWISKO i notatkę BANKIET XXX
bez tego wpłata może zaginąć i nie być zidentyfikowana.
Przypominam, że ostatecznym terminem dotarcia tych wpłat na w.wym. konta jest
10 czerwiec 2012.
Wpłaty, które nie pomieściły się w limicie 100 uczestników będą refundowane - po
zawiadomieniu i uzgodnieniu mailem.
Cieszę się na okazje spotkania starych i nowych przyjaciół w znanej i
niepowtarzalnej atmosferze Klubu ZEJMAN.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Jerzy Knabe
Komandor Honorowy YKPL

