
Z G Ł O S Z E N I E udziału w XXIX TYGODNIU EWANGELIZACYJNYM DLA RODZIN 
organizowanym przez Komisję Ewangelizacyjno-Misyjną Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.  

 Karpacz  13-21 sierpnia 2022 r. (zgodne z RODO) 
 

1. _________________________________________________________________________________________________________ 
  imię i nazwisko   data urodzenia numer kodu, miejscowość,  ulica, nr  tel., e-mail 
 
2. _________________________________________________________________________________________________________ 
  imię i nazwisko   data urodzenia numer kodu, miejscowość,  ulica, nr tel., e-mail 

 
 Pod moją opieką będą następujące dzieci: 
 
1. _________________________________________________________________________________________________________ 
  imię i nazwisko   data urodzenia numer kodu, miejscowość,  ulica, nr tel., e-mail 
 
2. _________________________________________________________________________________________________________ 
  imię i nazwisko   data urodzenia numer kodu, miejscowość,  ulica, nr tel., e-mail 
3. _________________________________________________________________________________________________________ 
  imię i nazwisko   data urodzenia numer kodu, miejscowość,  ulica, nr tel., e-mail 
 
4. _________________________________________________________________________________________________________ 
  imię i nazwisko   data urodzenia numer kodu, miejscowość,  ulica, nr tel., e-mail 
  

 Proszę o pokój jednoosobowy i zgadzam się na dopłatę w wysokości 300,00 zł płatną gotówką w recepcji OW  Przy lesie. 

 Proszę o pokój dwuosobowy z następującą osobą: _______________________________________________________________ 

 Proszę o pokój trzyosobowy z następującymi osobami: ____________________________________________________________ 

 Proszę o pokój czteroosobowy z następującymi osobami: __________________________________________________________  

 W celu ułatwienia zakwaterowania, pozostawiam organizatorom dobór osób w pokoju.  

 osoba/osoby prosi/proszą o dietę wegetariańską i wyraża/ją zgodę na dopłatę w wysokości 8 zł do każdego posiłku. 

Opłata za pobyt psa lub innego zwierzątka 20 zł/doba. 
Uwaga: Ilość miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych, na I piętrze budynku „Sosna” oraz „Smrek” ograniczona. 

 
 
__________________________________________________      ___________________________________________________________________ 
                                  podpis Uczestnika                                                     pieczęć i podpis Duszpasterza (przy zgłoszeniu po raz pierwszy) 

OŚWIADCZENIE 
Jako zgłaszający uczestnictwo w XXIX TYGODNIU EWANGELIZACYJNYM DLA RODZIN organizowanym przez Komisję Ewangelizacyjno-Misyjną 
Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Karpacz 13 - 21 sierpnia 2022 r. w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i 
jednoznaczny wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w tym zgłoszeniu do wszystkich czynności i działań 
niezbędnych dla zorganizowania i przeprowadzenia Tygodnia Ewangelizacyjnego dla Rodzin w Karpaczu, w którym będą uczestniczyły osoby 
wymienione w zgłoszeniu. Jednocześnie oświadczam(y), że moja(nasza) zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. 
przysługuje mi(nam) możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi(nam) przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz 
poinformowano mnie(nas) o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem(liśmy) również poinformowany/i o celu ich zbierania, dobrowolności 
podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.  
Ponadto oświadczam(y), że jestem(śmy) zaszczepiony(ieni) przeciw Covid-19. 

 
data ……………….    podpisy zgłaszających:  
 

1. …………………..………..……. 2. …………………..…………… 3. ………………….……..……………. 4. …………………………………………. 

Informacje dla uczestników Ewangelizacji. 

1. Temat: Jezus Chrystus mówi: „Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę. J 6,37 (BE). 
Wykładowca: ks. Sławomir Janusz Sikora – dorośli, diakon Izabela Sikora, ks. Paweł Meler – młodzież, Katarzyna Bruzi i Katarzyna Luc ze 
współpracownikami – dzieci. 

2. W programie: praca z Biblią w trzech grupach (dzieci do końca szkoły podstawowej, młodzież, dorośli), nauka pieśni, wycieczki w góry i nie tylko, 
wspólne wieczorne modlitwy w zabytkowym kościele Wang. 

3. Ewangelizacja odbędzie się w Karpaczu Górnym w Ośrodku Wypoczynkowym „Przy Lesie” http://www.owprzylesie.eu/  ul. Spokojna 1, 58-540 
Karpacz, tel. 603292672 rezerwacja@owprzylesie.pl Zakwaterowanie w Ośrodku, pokojach gościnnych Parafii oraz pobliskich pensjonatach od 
godz. 16.00 w dniu rozpoczęcia. Recepcja w dniu przyjazdu znajduje się w OW „Przy Lesie”. 

4. Koszt (zakwaterowanie w pokojach z wc i prysznicem oraz całodzienne wyżywienie): 1.100,00 zł – dorośli i młodzież; 550,00 zł - dzieci od 3 do 
7 - mego roku życia (decyduje data urodzenia). Dzieci do 2 lat gratis. Skrócenie pobytu nie wpływa na zmniejszenie wysokości kosztu. 
Zgłoszenia wraz z zadatkiem w wysokości 550,00 zł od osoby należy przesłać, po potwierdzeniu przez Duszpasterza (potwierdzenie przez 
Duszpasterza dotyczy osób, które przyjadą po raz pierwszy), do Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Wang, ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz 
lub wang@wang.com.pl, (UWAGA) a zadatek na konto OW "Przy Lesie" Bożena Mendychowska w MBank 17 1140 2004 0000 3402 7665 7538 
do dnia 31.07.2022 r. Pozostałą kwotę prosimy przelać na konto bankowe j.w na tydzień przed rozpoczęciem Tygodnia lub zapłacić kartą lub 
gotówką w dniu przyjazdu, w recepcji OW „Przy lesie”. Proszę nie przysyłać potwierdzeń przelewu. W przypadku rezygnacji z TE zadatek nie 
będzie zwracany i zasili fundusz organizacyjny TE. Informacja: tel. 757619228. 

5. Należy zabrać ze sobą Biblię, śpiewnik kościelny, notatnik, obuwie nadające się do chodzenia po górach. 
6. Ewangelizacja rozpoczyna się w dniu 13.08.2022 r. (sobota) o godz. 19.00 kolacją a kończy się dnia 21.08.2022 r. (niedziela) o godz. 12.30 

obiadem. Szczepienie przeciw Covid-19 jest obowiązkowe do przyjęcia zgłoszenia. 
7. Potwierdzenia o przyjęciu na Ewangelizację nie będą wysyłane. Jeżeli do dnia 01.08.2022 r., osoba, która wysłała zgłoszenie i wpisowe nie 

otrzyma odpowiedzi odmownej, należy uważać, że jest przyjęta na Ewangelizację. 

http://www.owprzylesie.eu/
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