
Zgłoszenie uczestnictwa  

w XVIII Forum Ewangelickim 

Wisła, 14–16.09.2012 

 
Imię i nazwisko:........................................................................................................................... 

adres:...........................................................................................................................................  

 tel. lub e-mail: ...........................................................................................................................  

Zgłaszam udział w obradach Forum w dniu:  

14.09.2012 r. (piątek)  –      *................. 

15.09.2012 r. (sobota) –      *................. 

16.09.2012 r. (niedziela) –  *................. 

Jednocześnie deklaruję chęć uczestnictwa w spotkaniu w Muzeum Beskidzkim i w biesiadzie  

wiślańskiej (impreza bezpłatna dla uczestników) w dniu 13.09.2012 r. – (czwartek) *.............. .  
(* - w odpowiednich miejscach proszę wpisać - tak) 

 
Zamawiam:  
(w przypadku zamówienia proszę wpisać  - tak) 

 
Nocleg ze śniadaniem Obiad Kolacja 

termin zamówienie termin zamówienie termin zamówienie 

13/14.09.2012 

(czwartek/piątek) 

 14.09.2012 

(piątek) 

 14.09.2012 

(piątek) 

 

14/15.09.2012 

(piątek/sobota) 

 15.09.2012 

(sobota) 

 15.09.2012 

(sobota) 

 

15/16.09.2012 

(sobota/niedziela) 

 16.09.2012 

(niedziela) 

 ------------------ ------------ 

 
Koszty: 

- opłata konferencyjna – 20 zł, 

- obiad – 28 zł,  

- kolacja – 22 zł, 

- nocleg (ze śniadaniem) w willi „Stok” (ul. Willowa16) – 60 zł. 

Ze względu na potrzebę rezerwacji noclegów prosimy o zgłoszenia do 15 sierpnia br. Po tym terminie 

uczestnicy Forum rezerwują noclegi we własnym zakresie (można skorzystać z bazy adresowej np. 

www.wisla.pl lub www.wisla.com.pl)  

  
Termin zgłoszeń: 15 sierpnia 2012 r. na adres:  
Parafia Ewangelicko-Augsburska, 43–460 Wisła, ul. 1 Maja 49                                                                    

lub e-mail: wisla@luteranie.pl  

 

Należność należy wpłacić do 15 sierpnia 2012 r. na konto: 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle, 43-460 Wisła, ul. 1 Maja 49 

ING Bank Śląski 63 1050 1096 1000 0001 0213 9433 z dopiskiem „XVIII Forum” 

 

Uwaga! Osoby niekorzystające z noclegów i posiłków mogą uiścić opłatę konferencyjną na miejscu. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji zgłoszenia, zgodnie z ustawą                        

z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883.) 

 

......................................................... 
                                                                                                              (podpis) 

Wszelkie pytania związane z organizacją Forum prosimy kierować: 

-Parafia Ewangelicko–Augsburska, 43–460 Wisła, ul.1 Maja 49, tel., fax. (0-33) 855 2490, e-mail: wisla@luteranie.pl  

-Danuta Szczypka,  tel. 501191750, e-mail: dusia27@poczta.onet.pl  
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