PL ZAREJESTROWAĆ
Deutsch

Niemiecki język
W razie pytań związanych z rejestracją, proszę o kontakt na adres:
Anna Wrzesińska awrzesinska@luteranie.pl
ZAREJESTROWAĆ

ZAREJESTROWAĆ
Tutaj można kupić bilety na Spotkanie Chrześcijan, które odbywa się od 3 do 5 lipca 2020 r. w Graz.
Mają Państwo możliwość zarejestrować się jako gość stały, który ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Możliwy jest też zakup biletu jednodniowego. Karty wstępu na całe wydarzenie można
zakupić do 31 marca 2020 r. Bilety jednodniowe są dostępne przez cały czas również podczas trwania
Spotkania Chrześcijan.
Jeśli podróżują Państwo w grupie (np. parafialnej lub młodzieżowej), prosimy opiekuna/-kę grupy o rejestrację wszystkich osób w grupie za jednym razem. Potrzebujemy tylko liczbę osób bez szczegółowych
danych. O szczegółowe dane prosimy tylko opiekuna/-kę grupy.
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Karta wstępu na całe wydarzenie zawiera wstęp na wszystkie punkty programu, zakwaterowanie od 3
do 4 lipca 2020 r., posiłki: kolacja w piątek, śniadanie, obiad, kolacja w sobotę, oraz śniadanie w niedzielę, jak również program i śpiewnik.
Bilet jednodniowy na piątek i sobotę kosztuje 25 EURO każdy i zawiera wstęp na wszystkie punkty programu w danym dniu, wyżywienie, program i śpiewnik. Nie zawiera jednak zakwaterowania i śniadania.
W niedzielę udział w Spotkaniu Chrześcijan jest wolny.
Młodzież (14 - 20 lat) i dzieci (6-13 lat) otrzymują zniżkę. Małe dzieci (0-5 lat) mają udział bezpłatny.
W pierwszej kolejności prosimy o podanie, z którego kraju Państwo pochodzą. Pozwoli nam to na obliczenie właściwych kosztów uczestnictwa. W następnej kolejności mogą Państwo wybrać różne kategorie
biletów . Na końcu prosimy o podanie Państwa danych osobistych. Na zakończenie zostaną Państwo
przekierowani do płatności. Mają Państwo możliwość zapłaty kartą kredytową, Pay Pal lub przelewem
na konto.
Po zakończeniu rejestracji, otrzymają Państwo potwierdzenie przez E-mail, który będzie zawierał podsumowanie zakupionych biletów..
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BILETY DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE
Bilety dla osób zamieszkałych w Polsce
Szczegóły

Cena

Liczba

Pokaż szczegóły +

Zarejestruj się teraz
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Teilnehmerinformationen

Informacje o uczestniku

1 Informacje o uczestniku
W celu zarejestrowania zgłoszenia prosimy podać następujące informacje.
Wszystkie pola oznaczone gwiazdką(*) są polami obowiązkowymi.

INFORMACJE OSOBOWE / NAZWISKO KOORDYNATORA GRUPY
Forma grzecznościowa*
Tytuł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail (w przypadku osób niepełnoletnich podać adres e-mail osoby kontaktowej)*
Numer telefonu (w przypadku osób niepełnoletnich podać numer telefonu osoby kontaktowej)*
Kościół / parafia
Nazwa grupy (opcjonalnie)

INFORMACJE ADRESOWE
Adres*
Adres 2
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Kraj*
4

INFORMACJE DOT. PRZYJAZDU
Przyjazd z jakiego miasta?*
Środek transportu wybrany na dojazd*
◌ Pociąg/ autobus liniowy		
◌ Inny

◌ Autobus wynajęty		

◌ Samochód osobowy

Inny środek transportu (szczegóły)
INFORMACJE DODATKOWE
Uwagi (inny termin przyjazdu/wyjazdu, brak barier architektonicznych, podział uczestników na pokoje,
preferowany język do kontaktów...)
Przewidywana liczba kobiet (w przypadku większej liczby osób)
Przewidywana liczba mężczyzn (w przypadku większej liczby osób)
Newsletter
□ Chcę otrzymywać aktualne informacje dot. Spotkania Chrześcijan i zamawiam newsletter.
ADRES DO FAKTURY
Jeżeli faktura ma być wystawiona na adres inny niż podany w zgłoszeniu, należy wypełnić poniższe rubryki.
Faktura - adres

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na zarejestrowanie i przetwarzanie moich
danych osobowych przez niniejszą stronę internetową.

Dalej do opcji płatności
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1 Informacije o udeležencih

>>
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Opcji płatności

ZGŁOSZENIA:2

PROSIMY O WYBÓR METODY PŁATNOŚCI

◌

Faktura

◌ Pay by Credit Card

◌ Paypal

Ważne informacje dotyczące płatności
Po kliknięciu na „Dalej i zakończ rejestrację” podana zostanie informacja, w jaki sposób
można dokonać płatności. Przypominamy, że rezerwacja jest zakończona i
staje się wiążąca dopiero po wpłynięciu płatności.

Dalej i zakończ rejestrację
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