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ZAPOWIEDŹ PRASOWA

Wizyta
Pary
Prezydenckiej
zachodniopomorskim

w

województwie

17 grudnia 2015 roku (czwartek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda z Małżonką złoży wizytę w województwie zachodniopomorskim.
Przekazujemy program prasowy wizyty:
Szczecin
Godz. 14.00 Udział Prezydenta RP w uroczystościach z okazji 45. rocznicy
Grudnia'70 (plac Solidarności, ściana Centrum Dialogu Przełomy od
strony placu Żołnierza Polskiego).
Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz.
13.00-13.45. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 12.00.
Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające:
imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji
prasowej, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych oraz numer telefonu
kontaktowego) przyjmuje ZR NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego pod
adresem: paulina.latka@gmail.com do 16 grudnia 2015 roku (środa) do godz.
10.00. Informacji nt. akredytacji udziela Paulina Łątka, tel.: 608 291 290.
Przecław
Godz. 16.40 Para Prezydencka zainauguruje akcję charytatywną Paczka dla Rodaka i
Bohatera na Kresach (Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Przecław 27A).
Podczas uroczystości planowane są wystąpienia Pary Prezydenckiej.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz.
15.30-16.15. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 14.30.
Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające:
imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji
prasowej, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych oraz numer telefonu
kontaktowego) przyjmuje Urząd Gminy Kołbaskowo pod adresem:
ozga@kolbaskowo.pl do 16 grudnia 2015 roku (środa) do godz. 10.00. Informacji
nt. akredytacji udziela Beata Ozga, tel.: (91) 311 95 21.
Informacji nt. wizyty Pary Prezydenckiej w województwie zachodniopomorskim
udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP: Kaja Sobieszczańska, tel.
721 800 501, kaja.sobieszczanska@prezydent.pl.

Stale aktualizowane zapowiedzi, formularze akredytacyjne online, a także możliwość założenia konta dla
dziennikarzy w dziale „Dla mediów” portalu www.prezydent.pl.
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