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KARTA ZGŁOSZENIA 

XIV OGÓLNOPOLSKA OTWARTA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI  

I WYCHOWAWCÓW 

 

11-13 stycznia 2019  

 Łopuszna  Ośrodek Natanael 

 

TEMAT: „Co to znaczy kochać Ojczyznę? Rozważania w 100 – lecie niepodległości. ” 

 
Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej Krakowie prof. Anna Siewierska – Chmaj 

Patronat: Wójt Gminy Nowy Targ 
 

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać od 1 listopada do 14 grudnia  2018 r. na adres:       
                                                       barbando@poczta.onet.pl  

Kontakt z organizatorami:  

-mail: 

kaztischner@gmail.com  

 

e-mail: barbando@poczta.onet.pl  

……………………………………………………………………………………………………. 

Wpłaty należy przesyłać na konto ośrodka NATANAEL ul Cyrla 62, 32-432 Łopuszna lub gotówką 

po przyjeździe na konferencję  

 

nr konta: 09114020170000410204320529 - mBank  z dopiskiem:  

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI styczeń 2019 r. oraz imię (imiona) 

 i nazwisko (nazwiska) Uczestnika/Uczestników  

 

KOSZTY 

 – jeśli faktura na usługę hotelową (8%VAT) 300 zł  

- jeśli faktura na usługę szkoleniową (23% VAT) 345 zł 

 

150 zł - uczestnictwo bez noclegu (pobyt jednodniowy, w tym: obiad, wykłady, kawa, herbata)  

 

Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,  

z tym że pierwszeństwo mają członkowie Stowarzyszenia. 

 

Organizator wystawia zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji. 

 

DANE UCZESTNIKA  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 

Członek Stowarzyszenia Drogami Tischnera tak/nie1 

 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy (dotyczy nauczycieli szkół im. ks. Tischnera i innych placówek dydaktycznych) 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu Uczestnika……………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  

mailto:barbando@poczta.onet.pl
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Adres e-mail Uczestnika ………………………………………………………………………… 

 Faktura: imienna tak/nie 

 Zbiorcza na  szkołę tak/nie  

Dane do faktury: 

Nabywca ……………………………………………………………………………………….. 

                                                                    nazwa, adres, NIP 

Odbiorca ……………………………………………………………………………………….. 

                                                                          nazwa/adres  

 

 
UPOWAŻNIENIE  

DO  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 

(GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych: 

 

…………………………………. 

(imię, nazwisko) 

Uczestnik XIV  Ogólnopolskiej Konferencji  dla Nauczycieli i Wychowawców organizowanej  

w dniach 11-13 stycznia 2019 r. przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera  

Upoważnienie w zakresie przygotowania konferencji i zaświadczeń o uczestnictwie : 

Upoważniam Kazimierza Tischnera (prezesa SDT)  i Barbarę Bandołę – sekretarza SDT   

do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach: 

 Lista uczestników konferencji z miejscem pracy i zamieszkania  

 Wykaz zaświadczeń wydanych uczestnikom konferencji z datą urodzenia 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie : 

 Imię i nazwisko  

 Adres zamieszkania lub/i pobytu 

 Miejsce pracy i zajmowane stanowisko  

 Nr telefonu 

 Adres e-mail  

 Okres ważności upoważnienia: od 1 listopada 2018 r,  do 13 stycznia 2019 r.  

 

_______________________________ 

(podpis osoby nadającej upoważnienie) 


