17.11.16
Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Przedstawienie “Scrumdiddlyumptious Roald Dahl” odbędzie się w holu na Uniwersytecie
Trinity St David’s w Lampeter 7 Grudnia 2016 o godz. 13.15 i 18.30. Wszyscy uczniowie
zobowiązani są, aby uczestniczyć w przedstawienie. (Informacje na temat przyprowadzenia i
odebrania dzieci na wieczorny występ podane są w dalszej części listu)
Bilety będą dostępne do kupienia na recepcji w SZKOLE PODSTAWOWEJ od 22.11.16: Dorośli £5.00 za osobę, dzieci w wieku szkolnym £3.00. Opcjonalnie, w kopercie można
przynieść pieniądze wraz z wypełnionym poniższym drukiem. Przez pierwszy tydzień,
BĘDZIEMY SIĘ ograniczać do dwóch BILETÓW na rodzinę na popołudniowe przedstawienie i
dwa bilety na wieczór, aby dać każdemu szansę na zakupienie biletów. Znaczy to, iż każda
rodzina będzie miała 4 bilety. NIE MOŻEMY PRZETRZYMYWAĆ BILETÓW Dopóki NIE
Otrzymamy ZAPŁATY. Jeśli zostaną jakieś bilety zapasowe po 29.11.16, będziemy sprzedawać
je w pierwszej kolejności zgłoszeń.
Dziękuję za współpracę

Mrs Ll Jones/Mr H Roderick

Dear Parent,
Our production “Scrumdiddlyumptious Roald Dahl” will be held at the Arts
Hall, Lampeter University Trinity St David’s on December 7th at 1.15 and 6.30. All school
pupils are expected to attend. (Details of drop off/collection times for the evening
performance will follow. )
Tickets for the show will be for sale from the OFFICE AT BROPEDR (Junior Campus) from
22.11.16 onwards:- Adults £5.00 each, school age children £3.00. Alternatively you can send
the payment in an envelope to school including the slip below. WE WILL BE RESTRICTING
THE TICKETS TO TWO PER FAMILY FOR THE AFTERNOON PERFORMANCE AND
TWO FOR THE EVENING PERFORMANCE FOR THE FIRST WEEK IN ORDER TO GIVE
EVERYONE A FAIR CHANCE. This means that each family will have four tickets. WE ARE
NOT ABLE TO KEEP ANY TICKETS UNLESS WE RECEIVE THE MONEY. If there are any
spare tickets after the above date we will be selling them on a first come first served basis
from 29.11.16 onwards.
Thank you for your co-operation.
Mrs Ll Jones/Mr H Roderick (Penaethiaid Ffes)

----------------------------------------------------------------------Imię/Name: - ______________________________
Chciałabym zamówić ____ bilet/y (dorosły) ____ bilet/y (dziecko) na przedstawienie o
godz. 13.15
Chciałabym zamówić ____ bilet/y (dorosły) ____ bilet/y (dziecko) na przedstawienie o
godz. 18.30
Dołączam kwotę £ ________________ /I enclose a payment of £ ____________
I would like to purchase ____ (adult) tickets and __ (child) tickets for the performance
at 1.15.
I would like to purchase ____ (adult) tickets and __ (child) tickets for the performance
at 6.30.

