
SOM DE BENEFÍCIOS DO PAMS - TODOS OS PROCEDIMENTOS BENEFICIAM SWPBS 

BILHETES DE COMPRA NO LOBBY PRINCIPAL DURANTE AS CONFERÊNCIAS DOS PAIS NO PAMS 

Se você é incapaz de estar em reuniões de pais novembro em 25 º e 26 º para comprar bilhetes de rifa, mas gostaria 
de comprar alguns, por favor preencha o formulário abaixo. 

Coloque a forma e dinheiro em um envelope selado com seu nome e trazê-lo para o Gabinete PAMS 

por NOON novembro em 26 de th . 

  

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Endereço de e-mail: _________________________________________________________________ 

Telefone Diurno: ____________________________________________________________________ 

Valor incluido: $ _____ 

  

Escreva o número de bilhetes que deseja para o Sorteio de Bilhetes Flyers. 

Cada ingresso custa US $ 5 

_______ 2 Bilhetes e passe de estacionamento. Secção 115, fileira 19 assentos 1 e 2- dezembro 7 th a 01:00 

  

Por favor, escreva o número de ingressos que você gostaria para cada cesta ou item especial. 

Cada ingresso custa US $ 1 

________ Cesta da Noite de Cinema 

                            Red Gift Gift Card, Valley Forge Pizza Gift Card, pipoca, doces e outros favoritos do horário do filme 

________ Crazy For Chocolate Basket 

                            Várias delícias de chocolate para agradar a todos os amantes de chocolate 

________ Colcha esportiva caseira da Filadélfia 

  
________ Uma cesta de chá (e café) 

Variedade de chá, bule de chá, café Starbucks, imprensa francesa, 2 xícaras de café reutilizáveis e cartão de 
presente Starbucks 

________ Cesto de artigos para o lar 

Guirlanda branca, Alimentador de pássaros de sapo, velas Yankee, garrafa de água, luva de forno, toalhas de 

prato e suportes de panela 

________ Cesto de bolsas de grife 

Bolsa de Crossover Sweet Bradley Vera, Bolsa Coach Hampton Crossbody , Bolsa de Ombro Preta Liz 
Claiborne, Pulseira de Vera Bradley Puccini e Bolsa Crossover Caseira Deltora Shadowlands Caseira 

________ Cesta de Favoritos de Outono 

Pratos e copos coloridos de outono, Suspensão de porta de abóbora, Copos de café de outono, Vela da 
colheita, Pipoca de especiarias de abóbora, K-Cups de café com leite de especiarias de abóbora Starbucks, 
Godiva Chocolate quente, Envoltório aconchegante, Garrafa de água reutilizável 
  



________ Paixão pela cesta de moda 

Chinelos Vera Bradley, 3 pares de chinelos, mocassins, vela, condicionador de limpeza Wen, kit de unhas, 
espelho de maquiagem pequeno, 2 camisetas, cachecol, capa de telefone, moldura para 
retrato, óleos essenciais de lavanda e eucalipto e 2 pares de brincos 

 


