KARTA ZGŁOSZENIA
VIII ZLOT PK OMEP, Białystok, 28 – 30 września 2018 r.
W VIII Zlocie PK OMEP mogą wziąć udział członkowie OMEP ze wszystkich oddziałów. Warunkiem
uczestnictwa w Zlocie jest uregulowanie bieżących składek członkowskich w macierzystym Oddziale PK
OMEP oraz przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty do 03 września 2018 r.
Podpisaną i zeskanowaną Kartę zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres e-mailowy
Podlaskiego Oddziału PK OMEP : email: podlaskioddzialomep@wp.pl z dopiskiem w temacie maila: ZLOT
Koszt Zlotu
1. Koszty Zlotu z noclegami (właściwe podkreślić)
o 27/28 września – 175,00 zł
o 27/29 września – 420,00 zł
o 27/30 września – 515,00 zł

o
o

28/29 września z kolacją – 245,00 zł
28/29 września bez kolacji –190,00 zł

2. Koszty Zlotu bez noclegów: 230,00 zł
Każdy uczestnik Zlotu dojeżdża do Białegostoku na własny koszt. Zakwaterowanie w Hotelu BOSIR**
Białystok, ul. M. Wołodyjowskiego 5, tel. 85 749 62 00. Wygodny dojazd z dworca PKP autobusem linii 10,
przystanek po wyjściu z dworca: KOLEJOWA, Dworzec PKP (kierunek KOPLANY, Kolonia/ Kleosin)
wysiadać na przystanku: ZWIERZYNIECKA, Wesoła (na 9 przystanku, licząc jako pierwszy przystanek:
Dworzec PKP).
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko.............................................................................. Telefon kontaktowy.................................
Adres e – mail .................................................... Oddział Terenowy PK OMEP............................................
Dane do faktury: ……………………...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Zobowiązuję się dokonać wpłaty na konto Podlaskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji
Wychowania Przedszkolnego OMEP (ALIOR Bank S.A. 69 2490 0005 0000 4500 3446 6728) na zasadach i w
terminach określonych przez organizatora. Tytuł przelewu: ZLOT 2018
(data)…………..………………………….

(podpis)…………………………………….

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i
organizacji Zlotu.
(data)…………..………………………….

(podpis)…………………………………….

