
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XV OGÓLNOPOLSKA OTWARTA KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

ORAZ SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA „DROGAMI TISCHNERA” 

” W ŚWIECIE KSIĘDZA TISCHNERA ” 

  Łopuszna, 10-12 stycznia 2020 r. 

Miejsce obrad: Ośrodek Natanael  Łopuszna  ul. Cyrla 62 

 

UCZESTNIK: 

IMIE I NAZWISKO 

 

 

TEL. KONTAKTOWY 

 

 

E-MAIL 

 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

( uzupełniają uczestnicy nie 

będący nauczycielami) 

 

MIEJSCE PRACY 

(uzupełniają nauczyciele ) 

 

Czy uczestnik oczekuje  

zaświadczenia o udziale w 

konferencji? * 

 

TAK                      NIE 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONFERENCJI 

 

 Dokonując zgłoszenia udziału w konferencji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, podanych w karcie zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem 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), w celu organizacji i przeprowadzenia 

konferencji   

 

  

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody* 

 

 

 

 Okres ważności upoważnienia: od 1 października 2019 r. do 12 stycznia 2020 r. 

 

 

*Zaznaczyć właściwe 

…………..……………………………………………………. 
DATA i CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KONFERENCJI 

 

 

 

 

na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego w postaci 

fotografii, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880) w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem 

konferencji „W świecie Księdza Tischnera”, poprzez rozpowszechnianie go 

za pośrednictwem strony internetowej Organizatora  oraz we wszystkich 

innych materiałach informacyjnych, publikacjach, w tym czasopismach. 

 



Wypełniona i podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 grudnia 2019 r. na adres  

e-mail: bwasowicz@gmail.com 

 

Informacje dodatkowe 

 

Kontakt z organizatorami:  

*Prezes Stowarzyszenia “Drogami Tischnera”  Kazimierz Tischner, tel.728 883 525, e- mail: 

kaztischner@gmail.com  

*z-ca prezesa Stowarzyszenia “Drogami Tischnera”  Beata Wąsowicz, tel. 696 055 545,  e-mail: 
bwasowicz@gmail.com 

 

 

Koszty udziału w konferencji: 

300 zł w przypadku  faktury na usługę hotelową (8%VAT) 

345 zł w przypadku faktury na usługę szkoleniową (23% VAT),  

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

 

Opłatę konferencyjną można uiścić: 

 przelewem na konto ośrodka NATANAEL ul Cyrla 62, 32-432 Łopuszna, nr konta 

09114020170000410204320529 z dopiskiem  KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI   styczeń 2020  oraz 

imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) Uczestnika/Uczestników  

 lub gotówką po przyjeździe na konferencję 

 

w obu przypadkach  wymagane jest  wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa  

 

WAŻNE! Organizator wystawia zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji wyłącznie dla osób 

dokonujących wpłaty na usługę szkoleniową.   

 

 

 

Podczas konferencji istnieje możliwość wpisania się w poczet członków Stowarzyszenia Drogami Tischnera. 

Serdecznie zapraszamy! 
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