
 

 

Karta zgłoszenia udziału w Międzynarodowym seminarium                              

„Sceny i  kulisy wielkich konkursów harfowych - warsztaty edukacyjne i debaty” 

 

Katowice   23-25 września 2022 r.  Organizator: Polskie Towarzystwo Harfowe,   www.harfa.pl  
                                 

Nazwisko i imię ................................................................................................................................... 

Adres email ...........................................................................      tel. .................................................. 

Status osoby [proszę zaznaczyć –  max. 2 poz.]:  

uczeń  □           student □          nauczyciel □             rodzic □               sympatyk – inny*  □ 

Pełna nazwa szkoły i miasto  [jeśli dotyczy*] ……………………………………………………….. 

........................................................................................................................................................... 

Czy  Zgłaszający jest członkiem PTH (uregulował składki członkowskie)   tak □    nie □ 

 

Informacje związane z pobytem:   

 
Czy Zgłaszający rezerwuje pokój z łazienką (dom studenta) ?  

- DS  Politechniki Śląskiej w Katowicach  ul. Krasińskiego 25a, w cenie  50,- zł (osobodoba)    tak □    

Z  uwagi na ograniczoną  liczbę miejsc w DS uprzejmie prosimy rozważyć zamieszkanie w 2 osoby.  

 

Czy Zgłaszający rezerwuje posiłki w restauracji „Gwarek” w Katowicach [obok Akademii 

Muzycznej],  proszę zaznaczyć czy wegetariańskie       tak  □    nie □ 

23.09 2022 r.   Kolacja             tak □    w cenie 30,-  zł  

24.09.2022 r,   Śniadanie          tak □    w cenie 20,-  zł 

24.09.2022 r.   Obiad                tak □    w cenie 30,-  zł 

25.09.2022 r.   Śniadanie          tak □    w cenie 20,-  zł 

25.09.2022 r.   Obiad                tak □    w cenie 30,-  zł 

 

Deklaruję zapłatę łącznie [proszę samodzielnie wyliczyć wg powyższej rezerwacji] ……………………  zł 

na  rachunek Polskiego Towarzystwa Harfowego 22 1500 1357 1213 5004 5643 0000  najpóźniej do 

30 sierpnia 2022 r.  [Rachunek będzie wystawiony po otrzymaniu zapłaty tylko w formie przelewu].   

 

Czy Zgłaszający  chce otrzymać potwierdzenie  uczestnictwa w seminarium  ?   

- z  wpisem o formie doskonalenia zawodowego dla  nauczycieli       tak □    nie □ 

- z  wpisem  ogólnym o uczestnictwie                                                  tak □    nie □                                                                        

 
Uczestnik seminarium wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez współadministratorów przetwarzanych danych osobowych: 

Centrum Edukacji Artystycznej oraz Polskie Towarzystwo Harfowe, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia seminarium zgodnie z art. 13 

ust. 1-2 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). Zgłaszający akceptuje upublicznienie swojego wizerunku w telewizji lub w internecie.  

 
 

Data …………………………..   Podpis …………………………………. 

————————————————————————— 
Zgłoszenia (PDF) i wszelkie pytania przyjmowane są tylko pod adresem mailowym:  seminarium2022@harfa.pl 

 

Ze  względu na  ograniczoną liczbę miejsc sugerujemy nadesłanie kart wyłącznie mailem (możliwie) w lipcu 2022 r.               

Komunikat o zamknięciu przyjmowania  zgłoszeń  (z  powodu braku miejsc)  będzie publikowany w   www.harfa.pl   

http://www.harfa.pl/
mailto:2022@harfa.pl

