REGULAMIN
IMPREZY

70 LAT PIEPRZONEGO JUBILATA
OSTRZEŻENIE:
Z CHWILĄ PRZEKROCZENIA PROGU GALERII GOŚC STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ JUBILATA. Spotkanie nie
będzie cenzurowane, można mówić to, co się myśli i dlatego pojawiać mogą się treści niestosowne
a nawet trudno akceptowalne. Osoby wrażliwe mają się w takich sytuacjach uśmiechać i pamiętać, że
zostały ostrzeżone.

Propozycje zagadnień do poruszenia podczas luźnej rozmowy
Jak Paweł Be zdemoralizował Stargardzian?
Dlaczego taksówkarze w Rzymie nie chcą wozić Tomasz Perlicjana?
Miesiąc miodowy z gejami w Berlinie.
Jak się zachowują dziennikarze na ważnej uroczystości?
Dlaczego wyrzucano Pawła BE z kolejnych Seminariów Duchownych?
Co mają wspólnego gacie palacza z indykiem i to gacie, których nie ma? (UWAGA TEMAT
MROŻACY KREW W ŻYŁACH!)
Jak Paweł Be nie został dyrektorem ZOO?
Dlaczego wiolonczelistki nie lubią Pawła Be a kontrabasistki wprost nienawidzą?
Dlaczego Pan Władek nie będzie uprawiał seksu?
Jak Biała Dama z Kórnika przeszkodziła Pawłowi Be w karierze?
Muzyczny sukces Polaka na Kreuzbergu w bardzo trudnej dziedzinie.
Dziwne dyskusje pań osadzonych w oparach rtęci.

UWAGA !
Obowiązuje Bezwzględny zakaz przynoszenia kwiatów („bo jeszcze nie umarłem”).

JAKIEKOLWIEK prezenty (nawet te w butelkach) są niemile
widziane! NIE PRZYNOSIMY NICZEGO!
OPRAWA MUZYCZNA:
Śpiewanie pieśni STO LAT będzie uważane za niemiły zgrzyt z uwagi na bliskość tego terminu.
Jeśli już cokolwiek musi być śpiewane, to pieśni „Miała Baba Koguta”, „Cyby mnie kochałeś”
i „Jeszcze po kropelce” są jak najbardziej do zaakceptowania.

Sprawa życzeń.
Jest to sprawa drażliwa, bo nie wiadomo czego by tu życzyć, żeby nie było to oklepanym tekstem
a jednocześnie świadczyło o naszym dobrym, pogodnym nastawieniu i kreatywności. Ponadto
wydawanie pieniędzy na prezenty jest, powiedzmy sobie szczerze, głupie i szkodliwe dla PT Darczyńcy.
W związku z tym ustala się ujednolicony tekst życzeń oraz formę prezentu (obowiązuje jeden prezent
od pary, przy czym para nie musi być dwuosobowa, bo to już przeżytek – dopuszczalne są pary zarówno
jedno jak i wieloosobowe).

UJEDNOLICONY TEKST ŻYCZEŃ (w formie dialogu z Jubilatem) i sprawa PREZENTU:
- No to teraz, to już naprawdę bliżej, niż dalej, no nie?
- NO!
- To tu masz pięć złotych (w tym miejscu wręczamy monetę pięciozłotową) i idź sobie coś kupić.
- Dziękuję, tego się nie spodziewałem.
- Proszę.

W programie
- wernisaż wystawy prac Jubilata i to w wyśmienitym towarzystwie
- luźna dyskusja na sugerowane tematy i w ogóle
- prezentacja Śladami Yeti
- o co chodzi na obrazie
- odczytanie zakazanych wierszy Jubilata (trzech, żeby nie zanudzić)
- swawole
CO BĘDZIE DO JEDZENIA?
- Ma być tort, ale to nic pewnego, bo wartość świeczek przekracza wartość tortu
CO BĘDZIE DO PICIA?
- Niespodzianka

