Order From

Ticket Purchaser: _________________________________________________
Address: ________________________________________________________
________________________________________________________________
Attendees (If different)_____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Pine Knob Golf Club - 5580 Waldon Rd., Clarkston, MI 48348
Number of Golfers: ______________________ x $250 = $ _____________
(Includes continental breakfast and full day package)

Number of all-day campus event tickets _____ x $175 = $ _____________
(Includes everything except golf)

Number of Sunset Party Tickets ___________ x $ 50
(Includes party only)

Sponsorship Type ______________________

= $ _____________
= $ _____________

(Reservations must be sent by June 1, 2018)

Overnight Accommodations
Overnight accommodations are available in the campus resident hall.
Room reservations are required.
Single: $60 / Night
Double Occupancy: $ 30 / Guest / Night
Single / Double (circle one) = $ ____________

Payment Method
Check Enclosed for $__________ (Payable to Orchard Lake Schools)
Please charge $ _________________________________ to my card
Card number ___________________________________________
		

Exp. Date ________ Code ________

Signature ______________________________________________

On behalf of the students attending SS. Cyril & Methodius Seminary and St. Mary’s Preparatory,
we would like to cordially invite you to participate in the 66th Annual Founder’s Day and Golf Outing
to be held on Friday, June 8, 2018. This event supports the cost of education for our seminarians and
prep students, as well as The Polish Mission of Orchard Lake Schools. For sixty-six years, supporters
have participated in a fun- filled day of golf, friendship and festivities back on the campus of the
Orchard Lake Schools. The day starts with golf at Pine Knob Golf Club. For the non-golfers, the day
kicks- off with a noon Mass in the Our Lady of Orchard Lake Grotto. The campus will be open for tours
of our Archives, Library, Panorama Room and hourly boat rides on beautiful Orchard lake.
After our golfers complete their rounds, they will be welcomed back to the Orchard Lake
Campus to a smorgasbord of entrees second to none, as well as drinks that are included in the ticket
price.
Complete the included form and return it in the envelope provided along with your payment.
If you are paying for more than one golfer, please complete their information or copy the form and
have them sent it to us (forms are available for printing on our website www.OLSFounders.com). The
price this year will remain at the reduced rate of $250 per golfer, $175 for All Day Campus Event Ticket
(everything except golf) and $50 for Sunset Party Ticket (party only from 7 until 11 pm).
We are always looking for new sponsors and golfers to join in the fun. If you know of anyone
who might be interested in participating, we would appreciate you passing copies of this form on to
them or have them call (248) 683-0411 or email foundersday@orchardlakeschools.com.
On behalf of the seminarians and prep students, we thank you for your support of the 66th
Annual Founder’s Golf Outing.

W imieniu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Świętych Cyryla i Metodego i
uczniów Męskiego Liceum Najświętszej Marii Panny, chcielibyśmy serdecznie państwa zaprosić na coroczny turniej golfowy z okazji 64tej rocznicy obchodów Dnia Patrona naszych Szkół. Dochód z tych obchodów przeznaczony jest na pokrycie kosztów edukacji naszych kleryków i uczniów liceum, a także kosztów
działalności Polskiej Misji. Przez ostatnie 63 lata nasi wspomożyciele uczestniczyli we wspaniałym dniu,
spędzając czas z przyjaciółmi grając w golfa, a później dobrze się bawiąc na kampusie naszych Szkół w
Orchard Lake. Dzień rozpoczniemy grą w golfa na trzech różnych polach golfowych:
Dla tych, którzy nie grają w golfa, dzień rozpoczniemy Msza Świętą w Głównej Kaplicy Matki
Boskiej w Orchard Lake. Dla zwiedzających otwarte będą muzea, archiwa, biblioteka, Polska Panorama,
będzie również możliwość przejażdżki łodzią po jeziorze Orchard Lake.
Kiedy uczestnicy turnieju golfowego zakończą swoje zmagania na polu golfowym, powitamy ich
przekąskami, obiadem i drinkiem na kampusie w Orchard Lake, wliczonymi w cenę biletu.
Proszę wypełnić załączoną formę i przesłać w kopercie wraz z opłatą. Jeżeli płacą państwo za więcej niż
jedną osobę, proszę dołączyć takie informacje jak, imię, nazwisko i przesłać je nas, (potrzebne formy
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.olsfounders.com ). Ceny biletów są następujące: $250
dla osoby chętnej do udziału w turnieju golfowym, $175 dla pozostałych zainteresowanych, dla osób towarzyszących cena biletu to $100 (przy zakupie biletu golfowego).
Zawsze poszukujemy sponsorów i graczy w golfa, aby dołączyli do naszego towarzystwa. Jeżeli
znacie państwo kogoś, kto byłby zainteresowany, prosimy o przekazanie informacji lub o telefon pod numer 248-683-0411 lub email foundersday@orchardlakeschools.com.
W imieniu naszych kleryków i uczniów liceum, dziękujemy serdecznie za Wasze wsparcie 64tego
turnieju golfowego z okazji obchodów Dnia Patrona Szkół w Orchard Lake. Bóg Zapłać!

