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1. urodzinki dziecięce
ZUD1
Przedreptałem kawał drogi,
Aż mnie teraz bolą nogi.
Oraz ręce zabolały,
Na czworaka wędrowały.
Zapytacie dokąd to?
Na imprezę, że ho ho.
Bo mi roczek właśnie mija,
A to dla mnie ważna chwila.
Serdecznie zapraszam
...................... ( KOGO )
na Moje Pierwsze Urodzinki,
które odbędą się 22.09.2013 o godz. 15.30
w moim domku .
ALEKSANDER

ZUD2
Amelka Andrykowska
wraz z Rodzicami
ma zaszczyt zaprosić
..................................
na swoje
Pierwsze Urodzinki,
które odbędą się dnia ..... o godzinie
w ……..
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ZUD3
Amelka Andrykowska
dnia 12 lipca 2012 roku
skończy swój pierwszy roczek.
Z tej okazji serdecznie zapraszamy
Babcię i Dziadka
na spotkanie z rodziną i przyjaciółmi,
które odbędzie się
w dniu 28 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00
w restauracji „MAŁE SWORY”
przy ulicy Chojnickiej 20
w Małych Swornychgaciach.

ZUD4
Serdecznie zapraszamy
Sz. P.
na pierwsze urodzinki naszej córeczki
Amelki.
Przyjęcie z tej okazji odbędzie się....

ZUD5
Na swym torcie za chwileczkę
Oluś zdmuchnie pierwszą świeczkę
więc serdecznie zapraszamy
byś się cieszył razem z nami,
że nasz mały niemowlaczek
to już roczny jest dzieciaczek.
Serdecznie zapraszam
...................... ( KOGO )
na Moje Pierwsze Urodzinki,
które odbędą się 22.09.2013 o godz. 15.30
w moim domku .
ALEKSANDER

2. Osiemnaste urodziny
ZUO1
Chcę zaprosić miłych gości ku olbrzymiej mej radości na imprezę,
gdzie niedługo szampan będzie lał się strugą!
Niech się dowie cały świat, że mam osiemnaście lat!
Przyjęcie urodzinowe odbędzie się w ………………o godzinie …….
Obecność obowiązkowa.

ZUO2
Dnia .... miesiąca .... odbędzie się niepowtarzalna
impreza urodzinowa w .....
Nie są to „zwykłe” urodziny - tym razem świętujemy
liczbę magiczną zwłaszcza dla solenizanta - 18.
Dlatego też uprzejmie proszę o przybycie
- dobra zabawa murowana!Do Restauracji „Park-Hotel”
w Bydgoszczy przy ul.Wrocławskiej 3.

ZUO3
Z okazji 18-tych urodzin
zapraszam serdecznie
na imprezę urodzinową
zorganizowaną w .... (miejsce).
Planowane rozpoczęcie zabawy – godzina ....
Z niecierpliwością i tęsknotą wypatruję dnia ....,
ponieważ właśnie wtedy oczekuję na Ciebie,
by wspólnie rozpocząć świętowanie.
Wyśmienita zabawa murowana!

ZUO4
Poważne nadejść mają dla mnie dni,
w dorosłość wchodzę, odpowiedzialny mam być…
Ale ten jeden raz mnie nie zbawi
- zabawmy się w imię moich 18 urodzin!
Dnia …………….. o godzinie ……………….
rozpoczyna się osiemnastkowa impreza
w ……………………………………. (adres).
Zapraszam bardzo serdecznie!
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ZUO5
Magiczna liczba,
lat osiemnaście na karku już mam,
więc mogę się bawić i szaleć bez ograniczeń!
Z okazji uświęcenia tego magicznego dnia
organizuję imprezę – zaproszeni są absolutnie wszyscy!
Dnia ………………… o godzinie …………….. do …………..
w .....................................................
rozpoczynamy ostrą zabawę!

3. URODZINY
ZU1
WEZWANIE
Na podstawie art. 1&2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1953 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wzywa Pana Kilian Wiesława
do osobistego (w)stawienia się
dnia 18 marca 2013 r. o godz. 13.00
w Haston City Hotel, Wrocław, ul. Irysowa 1-3 w celu
uczestniczenia w spotkaniu Przyjaciół dla uczczenia 55-lecia
obywatela
Zbigniewa Korzeniowskiego

ZU2
Serdecznie zapraszam
Mamę Annę i Tatę Marka
na imprezę z okazji moich 25. urodzin, która odbędzie się dnia
14 stycznia 2012 roku o godzinie 18.00
w Restauracji „Tango”,
przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 23
w Bydgoszczy
Aleksandra Suplicka
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.03.2013 r.
Tel. 503 106 251 lub 501 351 497
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ZU3
Z wielką radością
mam zaszczyt zaprosić
Sz. P. Annę Grochowską
wraz z osobą towarzyszącą
na uroczystą obiadokolację
przy muzyce na żywo
z okazji moich 80 urodzin,
która odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2013 roku (piątek)
o godzinie 18.00
w Restauracji „CO” w Bydgoszczy
przy ulicy Hetmańskiej 38.
Bogdan Matuszewski

ZU4
Amelia
Andrykowska
ma zaszczyt zaprosić
Wujka Michała Jędrzejewskiego z osobą towarzyszącą
na swoje
25-te urodziny,
które odbędą się dnia 2 marca 2013r. o godzinie 16.00
W Restauracji „Kresowianka”
Bydgoszcz, ul. Fordońska 21

ZU5
UWAGA!
Dnia:
O godzinie:
W:
Mirek Olszewski zaprasza na swoje 30-ste urodziny.
Aniu i Robercie nie może Was zabraknąć!
„Obowiązują stroje tematyczne. Impreza w stylu country.”
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4. Potwierdzenie przybycia
PPU1
RSVP
Kasia: 400 400 400

PPU2
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja
pod numerem tel.
Kasia: 400 400 400, Rafał: 300 300 300

PPU3
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 maja
pod numerem tel.
Kasia: 400 400 400, Rafał: 300 300 300

PPU4
Proszę o potwierdzenie przybycia pod
numerem telefonu
Mamy: 444 555 666 lub Taty: 888 999 000
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