
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół Dwujęzycznych pod hasłem: 
Edukacja dwujęzyczna w Polsce – wsparcie nauczycieli kluczem do sukcesu 

Warszawa, 18 października 2021 r. 
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,  

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

1. …………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………… 
 

Stanowisko 
 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 

Nazwa Instytucji  

 
Dokładny adres 

 
Telefon: 

 
E-mail: 

 
Numer NIP:  

Dane do faktury (jeśli inne niż powyżej):  
 
 
 

Opłaty za uczestnictwo 
Liczba osób 

Stawka 
Jednostkowa 

Ogółem  

 250 zł  

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Organizator zastrzega, że może ograniczyć ilość uczestników z jednej placówki w przypadku dużej ilości 

zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 6.10.2021 (środa) 
Organizator nie przewiduje zwrotu dokonanej wpłaty w przypadku rezygnacji z udziału po dniu 10 października 2021r. 
W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19 organizator zastrzega 
prawo do zmiany terminu wydarzenia bez zwrotu opłaty z uczestnictwo. O nowym terminie organizator poinformuje z 

przynajmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.  
Każdy uczestnik zobowiązany jest do postepowania zgodnego z ustalonym przez organizatora reżimem sanitarnym,w tym 
noszenia maseczki i zachowania dystansu społecznego. Uczestnik może uczestniczyć w spotkaniu tylko, jeśli nie stwierdził 

u siebie objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem SARS–CoV–2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym. 

Podpis/y uczestnika/ów 
 
             1. ……………………………………………         2…………………………………………          3………………………………………… 
 

 

Pieczęć szkoły                                                                                                            data……………………… 
 
 

 
Warunkiem uczestnictwa w zjeździe jest dokonanie wpłaty na konto: 

Ogólnopolskie Stowarszyszenie Dwujęzyczności Bilinguis Bank Pekao S.A. 

40 1240 2816 1111 0010 5702 9615 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia potwierdzenia przelewu wymaganej opłaty. 
Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia z dołączonym potwierdzeniem przelewu. 

Fakturę otrzymają Państwo podczas spotkania. 

Ostateczne potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu po uiszczeniu opłaty i przesłaniu formularza oraz potwierdzenia wpłaty 
wysyłamy na podany adres e-mail najpóźniej do 8 października 2021 roku.  

Dane osobowe zawarte na formularzu zostaną umieszczone w bazie danych Bilinguis i będą wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych, w 
tym organizacji konferencji i warsztatów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 

100 z późn.zm.)  Uczestnik może zwrócić się o dostęp, zmianę i usunięcie jego danych osobowych dostarczonych Bilinguis wysyłając w tym celu 
korespondencję pod adres mailowy sekretariat@bilinguis.pl. 

Bez zgody właściciela dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Wszystkie programy, teksty, dźwięki, prezentacje, logo, marki (graficzne lub słowne) wykorzystane w czasie spotkania jako całość oraz 
w poszczególnych elementach chronione są prawami Własności Intelektualnej oraz właściwymi konwencjami międzynarodowymi, w sprawie praw 

autorskich i praw pokrewnych.  

Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bilinguis.pl 

 


