KARTA ZGŁOSZENIA
59 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK
Nysa 15 do 22 czerwca 2019 r.
Imię i nazwisko
uczestnika zlotu

Data urodzenia

Adres
zamieszkania,
kod pocztowy
E-mail

Tel. kontaktowy
Składka
za rok
2019

Numer legitymacji
PTTK

TAK

Nr legitymacji
PTKol.

NIE

Nazwa klubu
turystycznego

Miejscowość

Jestem osobą towarzyszącą
PTKol.

TAK

NIE

Jestem kandydatem na PTKol.
TAK
cena kursu wynosi – 120 zl

NIE

Imię i nazwisko PTKol.
Numer legitymacji PTKol.
Kwota wpisowego za
uczestnictwo w 59. Zlocie
PTKol.

NOCLEGI Z WYŻYWIENIEM (ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE)
* dotyczy uczestników kursu i wykładowców
Diecezjalny Dom Formacyjny
Nysa ul. Emilii Gierczak 2
Nocleg w pokoju 6 os.

65 zł

Nocleg w pokoju 4 os.

65 zł

Nocleg w pokoju 4 os.

65 zł

Nocleg w pokoju 3 os.

65 zł

Nocleg w pokoju 2 os.

65 zł

Nocleg na sali konferencyjnej
(własny śpiwór i karimata)

45 zł

Proszę zaznaczyć krzyżyk w miejscu wybranego wariantu
14/15*

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

SUMA (ZŁ)

RAZEM (ZŁ):
Księża Werbiści
Nysa ul. Rodziewiczówny 15

Proszę zaznaczyć krzyżyk w miejscu wybranego wariantu
14/15*

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

SUMA (ZŁ)
21/22

Nocleg w pokoju 1-os z łazienką 70 zł
Nocleg w pokoju 2-os z łazienką 70 zł
Nocleg w pokoju 3-os z łazienką 70 zł
Nocleg w pokoju 4-os z łazienką 70 zł
Nocleg w pokoju 5-os z łazienką 70 zł
Nocleg w pokoju 6-os z łazienką 70 zł
Nocleg w pokoju 4-os z
dostępem do łazienki

70 zł

Nocleg w pokoju 5-os z
dostępem do łazienki

70 zł

Nocleg w pokojach z własną
karimatą i śpiworem

45 zł
RAZEM (ZŁ):

Proszę zaznaczyć krzyżyk w miejscu wybranego wariantu
Księża Werbiści - Siostry Zakonne
Nysa ul. Rodziewiczówny 18
14/15*
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
15/16
21/22
Nocleg w pokoju
z dostępem do łazienki

70 zł

Nocleg w pokoju
z własną karimatą i śpiworem

45 zł

SUMA (ZŁ)

RAZEM (ZŁ):
Proszę zaznaczyć krzyżyk w miejscu wybranego wariantu

Księża Werbiści – Dom Prywatny
Nysa ul. 3 Maja 12
Nocleg w pokoju
z dostępem do łazienki

70 zł

Nocleg w pokoju
z własną karimatą i śpiworem

45 zł

14/15*

16/17

15/16

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

RAZEM (ZŁ):
Proszę zaznaczyć krzyżyk w miejscu wybranego wariantu

Pole namiotowe „Fort II”
Nysa ul. Orląt Lwowskich
Nocleg na polu namiotowym
z pełnym wyżywieniem
+ jednorazowa opłata
w wysokości 5 zł

52 zł

Nocleg na polu namiotowym
+ jednorazowa opłata
w wysokości 5 zł

12 zł

14/15*

16/17

15/16

17/18

18/19

19/20

20/21

SUMA (ZŁ)
21/22

RAZEM (ZŁ):

UWAGA
Istnieje możliwość indywidualnego przedłużenia pobytu w ośrodkach.
ŚWIADCZENIA DODATKOWE
PAMIĄTKI

ROZMIAR (zaznaczyć kółeczkiem)

Koszulka okolicznościowa z logo Zlotu

25 zł

Mini-Apteczka z logiem Zlotu

20 zł

S

M

L

XL

XXL

SZTUK

SUMA

XXXL

WYCIECZKI AUTOKAROWE
WYCIECZKA

CENA

Karlova Studanka i Pradziad (1492 m.n.p.m.)

60 zł / os.

Opole – stolica polskiej piosenki oraz Góra św. Anny

60 zł / os.

SUMA

RAZEM (ZŁ):
UWAGA!

Liczba uczestników w wycieczkach autokarowych jest ograniczona. Wycieczka odbędzie się przy udziale co najmniej 35 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

SUMA WSZYSTKICH OPŁAT
Kwota do zapłaty za wpisowe
Kwota do zapłaty za kurs PTKol.

Kwota ………………… zł wpłacona na konto:
79 1140 2004 0000 3902 7846 7943 (mBank)
Oddział PTTK Tryton w Nysie
ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa
z dopiskiem „59. Zlot PTKol.”

Kwota do zapłaty za noclegi
Kwota do zapłaty za wyżywienie
Kwota do zapłaty za pamiątki

w dniu …………………………………

Kwota do zapłaty za wycieczki autokarowe
RAZEM (ZŁ):

Proszę o zakwaterowanie z: ……………………………………………………………………………….........................................
Miejsce na uwagi:………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem 59. Zlotu PTKol. i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191; ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku/wizerunku mojego dziecka poprzez
publikację zdjęć oraz materiału wideo na potrzeby promocji 59. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki
Kolarskiej PTTK, na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów
dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście 59. Zlotu PTKol. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te
nie naruszają moich dóbr osobistych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Oddział PTTK Tryton
w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Poznańska 1, numer KRS 0000721828 w celu organizacji 59 Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu
Przodowników Turystyki Kolarskiej. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej RODO zawartej w regulaminie 59. Zlotu PTKol., w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Wyrażam zgodę przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) tylko dla potrzeb organizacji 59 Zlotu PTKol.

Data i czytelny podpis uczestnika …………………………….………………………………….
Załączniki:
1. Skan / ksero wpłaty lub wydruk potwierdzenia przelewu
2. Skan / ksero legitymacji PTTK
3. Skan / ksero legitymacji PTKol.

