
1.   

Czas sobie płynie, płynie i płynie, 

lecz osiemnastka Cię nie ominie ! 

Z tej to okazji ogłaszam, 

że na czaderską imprezę zapraszam 

  

Serdecznie zapraszam 

  

Sz.P. ....................................................................... 

 

 na Super Imprezę 

organizowaną z okazji moich 18-tych urodzin, 

dnia ………………………… o godz. ……………………. 

w ……………………………………………………………………. 

  

Anna Kowalska 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

2. 

  

URODZINY - WAŻNA SPRAWA, 

MOŻE DOBRA BYĆ ZABAWA 

A TO BY SIĘ  NIE UDAŁO, 

GDYBY CIEBIE BRAKOWAŁO 

  

ZAPRASZAM 

  

Sz.P. .......................................................... 

  

NA SUPER ZABAWĘ URODZINOWĄ 

W DNIU ............................. O GODZ. ....................... 

ADRES IMPREZKI 

............................................................................... 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

3. 

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! 

 
Serdecznie zapraszam 

Sz.P. ........................................... 
na przyjęcie urodzinowe,  

które odbędzie się 
dnia .........o godzinie ....... 

w .............................. 
Obecność obowiązkowa! 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

4. 

Dnia .............. o godz. ……………………. 

odbędzie się niepowtarzalna impreza urodzinowa w .....  
Nie są to „zwykłe” urodziny - tym razem świętujemy liczbę magiczną 

zwłaszcza dla mnie solenizantki - 18. 
Dlatego też serdecznie zapraszam 

Sz.P. ………………………………………………….. 

Dobra zabawa murowana! 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

5. 

Nim się obejrzałam minął mi roczek 

i wnet postawiłam swój pierwszy kroczek. 
Dziś już w dorosły wchodzę świat, 

bo kończę w końcu 18 lat. 
Z tej okazji zapraszam  

Sz.P. ………………………………………………………. 

na imprezę urodzinową, która odbędzie się 

dnia …………….. o godz. ……………. 

w……………………………………. 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

6. 

18. kończąc wiosnę  

zapraszam z wielką radością  



Sz.P. …………………………………………………………… 

na urodzinową imprezę  
zorganizowaną dnia .... o godzinie ....  

w ............................................... 

Obecność jest obowiązkowa,  
w programie atrakcji przewidziana dobra zabawa! 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

7 

Młodsi rujnują sobie życie przez zbytni pośpiech,  
starsi żałują minionej młodości  

i tylko my jesteśmy na tyle zadowoleni, aby móc świętować! 
Z okazji ukończenia przeze mnie 18. lat  

chciałabym zaprosić  

Sz.P.  ………………………………………………………… 

abyś wspólnie ze mną  

i gronem gości dołączył do naszego prężnej drużyny  
i uczcił ten dzień!  

Impreza odbędzie się dnia............ o godzinie..............  
pod adresem..................... 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

8. 

Radując się faktem,  
że rok więcej to tylko więcej doświadczenia  

– pragnę zaprosić  

Sz.P. …………………………………………………… 

na swoje osiemnaste już urodziny,  

które odbędą się dnia.............o godzinie...................  
w ………………………………………….  

Serdecznie zapraszam i liczę na Twoją obecność! 

 


