
European Culture Commonwealth  
EuCuComm 2019 
Lubań – Zamek Czocha  
4-6 września 2019 
 
 

Uwaga! Ze względu na ograniczona ilość miejsc organizator zastrzega sobie  
moŜliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed upłynięciem terminu końcowego. 

 

Form 1 
 
Udział w konferencji EuCuComm 2019 jest płatny. 
 
Wczesna rejestracja (do 1 czerwca 2019) 
zwykła  800 PLN 
studenci 650 PLN 

Późna rejestracja (po 1 czerwca 2019) 
zwykła  950 PLN 
studenci 800 PLN 

 
W przypadku rezygnacji z udziału w EuCuComm 2019 po dniu 1 sierpnia 2019 opłata nie 
jest zwracana. 
 
 
Kwota ta jest ceną nienegocjowalną i obejmuje: 

- udział we wszystkich sesjach 

- tłumaczenie symultaniczne wszystkich sesji 

- udział w podróŜy studyjnej (autokar) 

- coffee breaks 

- materiały konferencyjne 

- 2x nocleg (hotel Zamek Czocha***) 

- 2x parking 

- 2x śniadanie 

- 2x obiadokolacja 

- udział w wydarzeniach towarzyszących 

 
 
Opłatę naleŜy przekazać przelewem na konto Organizatora 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu 
59-800 Lubań, Al. Kombatantów 2a 

PKO Bank Polski S.A. 35 1020 2137 0000 9202 0222 1257 
BIC (SWIFT): BPKOPLPW    IBAN: PL 

 
Akceptuję warunki udziału w EuCuComm 2019 

 
 
 
 

……………………………………………… 
Data i podpis zgłaszającego 



 

Formularz 2 
Informacje oraz dane kontaktowe uczestnika 
 
 
Imię i Nazwisko   …………………………………………………………………….. 
 
 
Tytuł naukowy, stanowisko …………………………………………………………………….. 
 
 
Wybrany język konferencyjny*   polski / niemiecki / angielski   
*(niepotrzebne skreślić) 
 
Telefon kom. ……………………………………… E-mail ………………………………………… 
 
 
Adres na który naleŜy wystawić rachunek 
(Rachunek wystawiany jest z datą zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora) 
 
 
Nazwa     …………………………………………………………………….. 
 
 
Ulica, Numer   …………………………………………………………………….. 
 
 
Kod pocztowy, Miejscowość …………………………………………………………………….. 
 
 
Państwo    …………………………………………………………………….. 
 
 
NIP     …………………………………………………………………….. 
 
 

Proszę o rezerwację na moje nazwisko hotelu w dniach** 
 

04.09-05.09.2019   05.09-06.09.2019  Rezygnuję z noclegów***  
 

** zakreślić właściwy kwadrat 
*** w przypadku rezygnacji z noclegów cena uczestnictwa nie ulega zmianie 
 
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o odesłanie E-mailem na adres office@EuCuComm.eu 
wypełnionych Formularza 1 oraz Formularza 2 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty. 
 
 
WyraŜam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883) 

Akceptuję warunki udziału w EuCuComm 2019 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Data i podpis zgłaszającego 


