Zgłoszenie uczestnictwa
w XXII Forum Ewangelickim / Wisła, 14-16.09.2018 r.
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………
Adres kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………….
Tel. lub e-mail …………………………………………………………………………………………………………………..
Deklaruję uczestnictwo w XXII Forum Ewangelickim i chcę skorzystać z następujących usług
(w przypadku zamówienia prosimy wpisać X w kratce po prawej stronie)

Nocleg ze śniadaniem

Obiad

Kolacja

13/14.09.2018
czwartek/piątek

14.09.2018
piątek

14.09.2018
piątek/zielony kulig

14/15.09.2018
piątek/sobota

15.09.2018
sobota

15.09.2018
sobota

15/16.09.2018
sobota/niedziela

16.09.2018
niedziela

Zwiedzanie historycznej Rezydencji Prezydenta RP
w sobotę15 września wg programu
(przy wejściu do Rezydencji należy okazać dowód osobisty)
Udział w uroczystościach związanych z 95 rocznicą utworzenia
Diakonatu Eben-Ezer (w tym przejazd z Wisły do Dzięgielowa)
Koszty:
Cena obiadu w niedzielę – 35,00 zł
(w piątek i sobotę dla zgłoszonych uczestników Forum obiady będą sponsorowane)
Cena za kolację – 30,00 zł
Cena za nocleg ze śniadaniem w Rezydencji Prezydenta RP dla jednej osoby w pokoju dwuosobowy –
110,00 zł. Osoba, z którą będę dzielić pokój to:
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brak wskazania osoby w powyższej linii spowoduje rezerwację pokoju na wyłączność w cenie –
220,00 zł. Przepraszamy, ale w Rezydencji dostępne będą wyłącznie pokoje dwuosobowe.
Dodatkowa prośba w sprawie diety ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..................................................
Termin zgłoszeń wraz z wpłatą za całą rezerwację upływa 14 sierpnia 2018 r.
Zgłoszenia należy kierować na adres Parafia Ewangelicko-Augsburska, 43-460 Wisła, ul. 1 Maja 49
lub e-mail: wisla@luteranie.pl
Należność należy wpłacić na konto:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle, 43-460 Wisła, ul. 1 Maja 49
ING Bank Śląski 08 1050 1096 1000 0097 0179 0819 z dopiskiem „XXII Forum Ewangelickie”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji mojego uczestnictwa w XXII
Forum Ewangelickim w Wiśle.

………………..………………………
(podpis)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016
informujemy, że:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem danych są organizatorzy Forum Ewangelickiego oraz Parafia EwangelickoAugsburska w Wiśle, ul. 1 Maja 49, Wisła 43-460, tel. 33 855 24 90, którzy przetwarzają je tylko
w celach organizacyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych w celu organizacji uczestnictwa Pani/ Pana w XXII Forum
Ewangelickim w 2018 roku w Wiśle.
Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do korzystania z wydarzeń organizowanych w ramach XXII
Forum Ewangelickiego
W zakresie danych kontaktowych przysługuje Pani/Panu prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów do jakich
są przetwarzane.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem zarządzających Rezydencją
Prezydenta RP.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie
Pani/ Pana danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą profilowane.

