










 
 







W tej chwili cały Wiedeń 
wychodzi z ukrycia. Jako 
cel podróży dla gejów.
Powinieneś to zobaczyć!

WWW.VIENNA.INFO/GAY

Goldenes Quartier
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Potrzebujesz pomocy?
Poszukujesz informacji?
Chcesz do nas dołączyć?

Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób homoseksualnych,  
biseksualnych i transpłciowych

NASZA WIZJA
Jesteśmy rodzinami i przyjaciółmi osób LGBT. 
Naszą wizją jest otwarte społeczeństwo, 
w którym osoby homoseksualne, biseksualne, 
transpłciowe i ich rodziny są akceptowane  
oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich.

NASZA MISJA
Wspieramy budowanie pozytywnych relacji 
między osobami LGBT a ich rodzinami 
i przyjaciółmi. Inicjujemy i wspieramy 
działalność na rzecz równouprawnienia  
osób LGBT. Podejmujemy działania edukacyjne 
skierowane do ogółu społeczeństwa.  
Swoją otwartą postawą chcemy dać  
przykład innym.

biuro@akceptacja.org   •   www.akceptacja.org   •   www.facebook.com/Akceptacja
Numer rachunku bankowego: 70 1140 2017 0000 4702 1300 5196
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każdego dnia

nowe
pomysły

upominki
biznesowe,

gadżety
reklamowe
od jednej sztuki po wysokie nakłady,
projekty graficzne, strony internetowe

Agencja Reklamowa MADEin
madein.com.pl
biuro@madein.com.pl
tel. kom. 507 050 213 



























It’s your

vacation.
     

Nightlife can begin

in the afternoon.

€91Rates 

as low as

Book now at

Hilton.com/goout

Sample daily rates featured are ‘from rates’ and are subject to availability at participating hotels in UK, Europe, Middle East & Africa for weekend arrivals until 30 July 2014. Rates will vary based on selected hotels 
and may include higher or lower rates than advertised based on specific travel dates selected. Featured rates are subject to change and are for stays which may begin on Friday, Saturday or Sunday nights in Europe 
or a Thursday, Friday or Saturday night in Middle East & Africa. Each hotel has a policy addressing cancellations and/or blackout dates that may apply. Unless otherwise stated, quoted rates are per room per night 
and are for room only, based on double occupancy and do not include taxes, gratuities, incidental charges, golf green fees, resort fees or other associated costs (where applicable). Currency conversions are a 
guide and are correct on day of print. The Best Available Rate is a specific rate type that varies depending on time of purchase, is unrestricted, non-qualified and excludes discount or negotiated rates. For more 
information visit hilton.com ©2014 Hilton Worldwide.




