
European Culture Commonwealth  
EuCuComm 2021 
Lubań – Zamek Czocha  
22-24 września 2021 
 

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

 
Formularz 1 

 
Udział w konferencji EuCuComm 2021 jest płatny. 

Wczesna rejestracja (do 31 lipca 2021) 
zwykła  560 PLN 
studenci 460 PLN 

Późna rejestracja (od 1 sierpnia 2021) 
zwykła  660 PLN 
studenci 560 PLN 

Gala dinner - extra ticket 200 PLN 
 

UWAGA 
Istnieje możliwość indywidualnego zakwaterowania uczestników konferencji 
EuCuComm 2021 w hotelu Zamek Czocha.  
Pokoje 2- oraz 3- osobowe,  TV SAT, radio, free Wi-Fi, suszarka do włosów, woda mineralna. 

Wczesna rejestracja + hotel (do 31 lipca 2021) 
zwykła  800 PLN 
studenci 700 PLN 

Późna rejestracja + hotel (od 1 sierpnia 2021) 
zwykła  950 PLN 
studenci 850 PLN 

2x nocleg (hotel Zamek Czocha***), 2x parking, 2x śniadanie 

 

Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji i obejmuje: 

- udział we wszystkich sesjach 

- tłumaczenie symultaniczne wszystkich sesji 

- udział w podróży studyjnej (autokar) 

- coffee breaks 

- materiały konferencyjne 

- 2x obiadokolacja 

- udział w wydarzeniach towarzyszących 

 
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji EuCuComm 2021 po dniu 15 sierpnia 2021 
opłata konferencyjna nie będzie zwracana. 
 
Opłatę należy przekazać przelewem na konto organizatora od dnia 1 lipca 2021 
 
Specjalny numer konta do wpłat na konferencję zostanie podany z dniem 1 lipca 2021 na 
stronie internetowej konferencji: www.EuCuComm.eu 
 
 

Akceptuję warunki udziału w konferencji EuCuComm 2021 
 
 
 

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



 
 

Formularz 2 
Informacje oraz dane kontaktowe uczestnika konferencji 
 
 
Imię i Nazwisko   …………………………………………………………………….. 
 
 
Tytuł naukowy, stanowisko …………………………………………………………………….. 
 
 
Wybrany język konferencyjny*   polski / niemiecki / angielski   
*(niepotrzebne skreślić) 
 
Telefon kom. ……………………………………… e-mail ………………………………………… 
 
 
Instytucja 
 
 
Nazwa     …………………………………………………………………….. 
 
 
Ulica, Numer   …………………………………………………………………….. 
 
 
Kod pocztowy, Miejscowość …………………………………………………………………….. 
 
 
Państwo    …………………………………………………………………….. 
 
 
Informacje dodatkowe  …………………………………………………………………….. 
 
 

Proszę o rezerwację na moje nazwisko hotelu w dniach** 
 

22.09-23.09.2021***   23.09-24.09.2021***  Rezygnuję z noclegów  
 

Gala Dinner – Extra Ticket **   
 

** zakreślić właściwy kwadrat 
*** uczestnictwo wraz z noclegami na Zamku Czocha obejmuje 2 noclegi, w przypadku rezygnacji 
z jednego z nich opłata nie ulega zmianie 
 
W celu rejestracji prosimy o odesłanie e-mail’em na adres office@EuCuComm.eu 
wypełnionych i własnoręcznie podpisanych obu formularzy tj.: Formularz 1 oraz 
Formularz 2 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty. 
 
Wyrażam 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 konferencji EuCuComm 2021 
 
 
 

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


