Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych to spotkanie osób zakonnych i świeckich
współpracujących z nimi w różnych formach apostolatu biblijnego na różnych poziomach: we
wspólnotach zakonnych (lokalnych i ponadlokalnych), ruchach kościelnych, stowarzyszeniach,
parafiach. Celem spotkania jest poszerzenie kompetencji uczestników oraz wymiana doświadczeń,
zarówno pozytywnych, jak też i tych, które skończyły się niepowodzeniem. Pierwszy cel realizowany
będzie poprzez wykłady kompetentnych prelegentów, drugi zaś przez tematyczne dyskusje panelowe.
Zamiarem organizatorów jest, by w dłuższej perspektywie przysłużyć się poszerzeniu wiedzy i
umiejętności uczestników forum w zakresie różnych form apostolatu biblijnego oraz ułatwić nawiązanie
kontaktów międzyosobowych i międzyśrodowiskowych.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Międzyzakonne Forum Apostolatów Biblijnych
Miejsce: Zespół Szkół Salezjańskich im. Ks. Jana Bosko w Łodzi, ul. Wodna 34, 90-046 Łódź
Termin: 6-7 listopada 2021
Zgłoszenia:
● email: leszek.dembski@gmail.com (wydrukowane, wypełnione i podpisane
dokumenty proszę przesłać jako załącznik)
● pocztą na adres: Leszek Dembski, ul. Marcinkowskiego 25, 88-100 Inowrocław
(dodatkowe informacje pod telefonem: 609 40 31 39).
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony: https://www.passio.info.pl/forum
Opłata za udział zależna od wybranych składników (proszę zaznaczyć wybrane opcje).
Kartę wypełnia każdy z uczestników odrębnie.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...
Data urodzenia*: …………………..…………………………………………………………………...
Miejsce urodzenia*: …………..………………………………………………………………………..
Rodzaj apostolatu: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe
email: ……………………………………………………………………………………………………
telefon: …………..………………………………………………………………………………………

______________________* obowiązkowo wypełniają osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie

Zgłoszenie dotyczy:
Składniki

Cena

Potwierdzenie (X)

Dzień pierwszy
Sesja I

35 zł

Obiad

35 zł

Sesja II

35 zł

Kolacja

20 zł

25 lat WB - spotkanie jubileuszowe

30 zł

Dzień drugi
Śniadanie

20 zł

Sesja III

35 zł

Obiad

35 zł

Posiłki wegetariańskie

Nocleg:
Rezerwacja przez organizatorów
We własnym zakresie
Dane do rachunku (dla zainteresowanych jego otrzymaniem): ……………..……………………
…………………………………………………………………………………..………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów w terminie 7 dni należy dokonać
wpłaty na konto: Fundacja Słowo Krzyża. Nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0004 7911 6506
Brak wpłaty będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału.
Uczestnicy wszystkich sesji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w wydarzeniu.

……………………………………………………………...
podpis osoby zgłaszającej udział w MFAB

Karta rezerwacji noclegu
Wypełniają osoby, które zaznaczyły „Rezerwacja przez organizatorów”.
Dostępne miejsca zakwaterowania (prosimy o wskazanie preferencji).
Liczba miejsc w danej lokalizacji ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Imię i nazwisko: …………………………………………………………
Mieszkania przy ul. Piotrkowskiej 101 (mieszkania w kamienicy z aneksem
kuchennym)
mieszkania 2-osobowe, koszt 70 zł od osoby
mieszkania 3-osobowe, koszt 60 zł od osoby
mieszkania 4-osobowe, koszt 50 zł od osoby
mieszkania 5-osobowe, koszt 40 zł od osoby
mieszkania 6-osobowe, koszt 35 zł od osoby
Noclegi u Franciszkanów przy ul. Kreciej 37 (pokoje 2, 3 i 4 osobowych z
łazienką oraz wspólnym aneksem kuchennym, kominkiem;
koszt 65 zł od osoby, ze śniadaniem na gorąco i wypiekanym na miejscu
pieczywem
pokój 2-osobowy
pokój 3-osobowy
pokój 4-osobowy
Hotel Mazowiecki przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57
pokój 1-osobowy - 89 zł/doba
pokój 2-osobowy (12m2) - 110
zł/pokój/doba
pokój 2-osobowy (26 m2) - 120
zł/pokój/doba
pokój 3-osobowy - 170 zł/pokój/doba
pokój 4-osobowy – 200 zł/pokój/doba
Hotel Boss; przy ul. Tatrzańskiej 11 (kat. II)
pokój 1-osobowy z umywalką - 45
zł/doba
pokój 1-osobowy z łazienką - 65 zł/doba
pokój 2-osobowy z łazienką i TV – 100
zł/doba
pokój 3-osobowy z łazienką i TV – 135
zł/doba
śniadanie (szwedzki bufet) – 19 zł
Hotel Reymont, ul. Legionów 81 (kat. I)
pokój 1-osobowy - 125 zł/pokój/doba
pokój 2-osobowy - 168 zł/pokój/doba
pokój 2-osobowy (dwa łóżka
pojedyncze) - 184 zł/pokój/doba
pokój 3-osobowy - 180 zł/pokój/doba
pokój 4-osobowy - 220 zł/pokój/doba

Hotel Fokus, ul. Łąkowa 23/25 (kat. I)
pokój 1-osobowy - 239 zł/pokój/doba
pokój 2-osobowy - 289 zł/pokój/doba
pokój 3-osobowy - 324 zł/pokój/doba
Boutique Hotel's, ul. Stefanowskiego 17
pokój 1-osobowy - 75 zł/pokój/doba
pokój 2-osobowy - 95 zł/pokój/doba
pokój 3-osobowy - 140 zł/pokój/doba
Boutique Hotel's, ul. Milionowa 25
pokój 1-osobowy - 144 zł/pokój/doba
pokój 2-osobowy - 172 zł/pokój/doba
Boutique Hotel's, ul. Rewolucji 1905 r. 8
pokój 1-osobowy - 129 zł/pokój/doba
pokój 2-osobowy - 169 zł/pokój/doba
City Residence Aparthotel, ul. Kopernika 65
apartament 1-osobowy - 199 zł/pokój/doba
apartament 2-osobowy - 219 zł/pokój/doba
apartament 3-osobowy - 249 zł/pokój/doba
apartament 4-osobowy - 279 zł/pokój/doba
apartament 5-osobowy - 319 zł/pokój/doba
apartament 6-osobowy - 349 zł/pokój/doba
Ceny noclegów wg stanu na dzień 1 marca 2021.
Uwagi do noclegu:
Chcę nocować w jednym mieszkaniu/pokoju/apartamencie z:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………

……………………………………………………………...
podpis osoby rezerwującej nocleg

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a 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. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej
„RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych
osobowych (imię, nazwisko, telefon, email, adres, data i miejsce urodzenia), przez
Fundację „Słowo Krzyża”, ul. Zamieniecka 21, Warszawa.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji
Międzyzakonnego Forum Apostolatów Biblijnych w Łodzi w dniach 6-7 listopada 2021
roku.
Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:
1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych
osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności
wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych
nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych
w art. 18 ust. 1 RODO;
2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych
osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na
mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją,
chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym.
3) przenoszenia moich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych
narusza przepisy RODO,
5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
……………………………………………………………...
data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

