XX MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO
BESKIDZKI RAJ k/Zawoi, sierpień 2022 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Proszę wypełniać osobny formularz dla każdego uczestnika - również dla dzieci.

UCZESTNIK KONWENCJI

UCZESTNIK CHÓRU

DANE OSOBOWE
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres
Kraj
Telefon komórkowy
E-mail
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONWENCJI
Konwencja rozpoczyna się 15.08.22 w poniedziałek o godz. 13:30 występem chóru i trwa do godzin wieczornych w piątek 19.08.22.

Zgłaszam swój udział w konwencji w dniach:
15 sierpnia

16 sierpnia

17 sierpnia

18 sierpnia

19 sierpnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZGRUPOWANIU CHÓRU
Zgrupowanie chóru rozpoczyna się 9.08.22 we wtorek rano i kończy się 14.08.22 w niedzielę.

Zgłaszam swój udział w zgrupowaniu chóru w dniach:
9 sierpnia

10 sierpnia

11 sierpnia

12 sierpnia

13 sierpnia

14 sierpnia

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Tenor

Bas

Głos
Sopran

Alt

REZERWACJA NOCLEGÓW

08/09.08
pon/wt

Rezerwuję noclegi (łóżko w pokoju) w dniach:
PRZED KONWENCJĄ ( CHÓR / OSOBY PRZYBYWAJĄCE WCZEŚNIEJ )
09/10.08
10/11.08
11/12.08
12/13.08
wt/śr

śr/czw

czw/pt

pt/sob

Współlokatorzy:
Rezygnuję z noclegów podczas chóru (posiadam własne zakwaterowanie)

13/14.08
sob/nie

14/15.08

15/16.08

nie/pon

pon/wt

PODCZAS KONWENCJI
16/17.08
17/18.08
wt/śr

śr/czw

18/19.08

19/20.08

czw/pt

pt/sob

Współlokatorzy:
Rezygnuję z noclegów podczas konwencji (posiadam własne zakwaterowanie)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SPOŁECZNOŚCIACH PO ZAKOŃCZENIU KONWENCJI ( dla osób spoza Polski)
Zgłaszam swój udział w wycieczce krajoznawczo-społecznościowej po Polsce organizowanej przez
profesjonalne biuro podróży w dniach 20-27 sierpnia 2022. Koszt uczestnictwa wynosi ok. 500 USD od osoby.

KOSZT UCZESTNICTWA W ZGRUPOWANIU CHÓRU
Dla uczestników chóru przygotowaliśmy jeden rodzaj pakietu pobytowego na chórze. Pakiet obejmuje w cenie 100zł/dobę zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie na sali Zboru w Krakowie ul.Nad Serafą 27. Pobyt kończy się w dniu 14.08.2020. Po zakończeniu
chóru, uczestnicy przejadą na miejsce konwencji w Beskidzki Raj koło Zawoji, gdzie będą zakwaterowani w wybranych miejscach
noclegowych. Koszt transportu zorganizowanego na miejsce konwencji (jeśli będzie potrzebny) nie jest uwzględniony w kwocie
pobytu na chórze.
Ceny: osoba dorosła 600zł, dzieci w wieku pow.5-13 lat 300 zł, dzieci do 5lat - bezpłatnie.
wybieram PAKIET zakwaterowania wraz z posiłkami na zgrupowaniu chóru

KOSZT UCZESTNICTWA W KONWENCJI
BAZA NOCLEGOWA KONWENCJI ORAZ WYBÓR RODZAJU ZAKWATEROWANIA
Dla uczestników konwencji przygotowaliśmy pakiety obejmujące zakwaterowanie w kilku grupach cenowych z pełnym wyżywieniem na
miejscu konwencji oraz w kwaterach prywatnych (bez wyżywienia z możliwością wykupienia posiłków na miejscu konwencji). Całkowity
koszt uczestnictwa w konwencji składa się z koszt noclegów oraz posiłków - w zależności od miejsca zakwaterowania. Organizatorzy
przydzielają miejsca noclegowe w Hotelu Beskidzki Raj, na podstawie kryteriów takich jak niepełnosprawność oraz udział rodzin z
małymi dziećmi. Rezygnacja z wyżywienia w Hotelu Beskidzki Raj nie ma wpływu na koszt noclegu. Posiłki wykupione w pakiecie a nie
spożyte przez nabywcę można w formie kuponu oddać innej osobie. Dla osób mieszkajacych w Hotelu Besidzki Raj wszystkie posiłki
wydawane będą na stołówce w miejscu konwencji. Dla osób zakwaterowanych w prywatnych kwaterach jest możliwość przygotwania
śniadań we własnym zakresie, oraz zakupienia posiłków na miejscu konwencji (obiad i kolacja) . Koszt dokupienia opcjonalnego obiadu i
kolacji - w cenie po 50zł każdy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.
Cena noclegu w pakiecie zawiera koszt wyżywienia (obiad i kolacja przed noclegiem oraz śniadanie po noclegu) - wyjątkiem jest 19.08 w
piątek na zakończenie konwencji ostatnim posiłkiem jest obiad. Pierwszym posiłkiem podczas konwencji w cenie pakietu jest obiad w
poniedziałek 15.08.2022. Istnieje możliwość dokupienia samych posiłków przed rozpoczęciem konwencji (śniadanie) oraz po
zakończeniu konwencji (kolacja) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Informacjach dodatkowych. Osoby rezerwujące nocleg
(rezerwacja doby hotelowej) przed i po konwencji mają w cenie posiłek zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej.
Do dyspozycji uczestników konwencji będą kwatery prywatne, w których wskazane byłyby pobyty rodzinne. Są to kwatery
zlokalizowane w podliżu miejsca konwencji w promieniu 3 km., które pomieszczą liczbę osób od 6 do 8 w każdej lokalizacji. Całkowity
koszt wynajmu kwatery prywatnej na pobyt podczas całej konwencji dzieli się na uczestników. Dojazd do domków we własnym zakresie.
Przeciętny koszt pobytu (bez wyżywienia) w kwaterach prywatnych kształtuje się od 100zł do 160zł/os/dzień. W ramach kwater
prywatnych istnieje możliwość wyboru posiłków (opcjonalnie obiad i/lub kolacja) na miejscu konwencji - Beskidzki Raj. W ramach
pakietu kwater prywatnych (bez wyżywienia, rezerwacja przez formularz zgłoszeniowy) do dyspozycji mamy poniższe miejsca
noclegowe. Organizatorzy przydzielają wskazane miejsca w miarę dostępności. Terminy dostępności niektórych z poniższych kwater
podczas konwencji mogą nie obejmować całego okresu trwania konwencji. Prosimy przy rezerwacji kwater o kontakt z organizatorami.
W pobliżu miejsca konwencji (Beskidzki Raj) znajdują się inne kwatery prywatne, które oferują miejsca noclegowe. Rezerwacja
dodatkowych kwater wymienionych na końcu formularza - we własnym zakresie, (bez wyżywienia) z możliwością wykupienia posiłków
na miejscu konwencji (obiad oraz kolacja)

1.

Wybieram pakiet Hotel Beskidzki Raj cenie 200 zł/doba/os.
(dzieci do lat 3 nie korzystające z osobnego łóżka - bezpłatnie,
dzieci w wieku 4-11 lat w cenie 100 zł/doba/os.)
Możliwa jest dostawka w pokoju dwuosobowym - jako 3 osoba w cenie 100zł/dobę/os. ze śniadaniem
W tej grupie cenowej do dyspozycji mamy miejsca w ośrodku, w którym odbywać się będzie konwencja:

Hotel Beskidzki Raj, 34-205 Stryszawa, Zawoja, Stryszawa 667
https://www.beskidzkiraj.com/ tel. +48 33 4865000 +48 33 4865111

2.

Wybieram pakiet KWATERY PRYWATNE (bez wyżywienia) z możliwością wykupienia posiłków na miejscu
konwencji (obiad oraz kolacja)

Możliwość wyboru posiłków (opcjonalnie obiad i/lub kolacja) na miejscu konwencji - Beskidzki Raj
Wybieram KWATERY PRYWATNE (Simonka,Przytulia, Sojdówka, Kozaczek) - rezerwacja przez formularz rej.
Wybieram INNE KWATERY PRYWATNE (wykaz dodatkowych kwater poniżej - rezerwacja we własnym zakresie)
Wybieram obiad (dodatkowe życzenia zapisz w rubryce uwagi)
Wybieram kolację (dodatkowe życzenia zapisz w rubryce uwagi)
W ramach pakietu kwater prywatnych do dyspozycji mamy poniższe miejsca noclegowe. Organizatorzy przydzielają
wskazane miesca w miarę dostępności.
1. Apartamenty Simonka , Grzechynia 446
https://www.domeksimonka.pl tel. +48 669 118 280
Apartamenty Simonka do dyspozycji udostępniają domek 8 osobowy oraz 2 apartamenty po 6 osób każdy

Przeciętny koszt wynajęcia apartamentu na osobę na dobę wynosi 100zł przy założeniu pełnego obłożenia.
Wybieram - domek 8 osobowy
Wybieram - apartament 6 osobowy
2. Domek Przytulia, Bartoszki 679, 34-205 Stryszawa
tel. +48 536 173 241
https://www.przytulia.eu
Apartamenty Przytulia do dyspozycji udostępniają domek dla 6 osób - 4 na parterze i 2 na piętrze

Przeciętny koszt wynajęcia apartamentu na osobę na dobę wynosi 160zł przy założeniu pełnego obłożenia.
Wybieram - Apartament Przytulia - 6 osobowy (4 osoby parter, 2 osoby piętro)
3. Domek "Sojdówka" , Bartoszki 679, 34-205 Stryszawa
tel. +48 536 173 241
https://www.przytulia.eu
Domek "Sojdówka" położony niedaleko Apartamenów Przytulia udostępnia kwatery mieszczące do 8 osób.

Przeciętny koszt wynajęcia apartamentu na osobę na dobę wynosi 145zł przy założeniu pełnego obłożenia.
Wybieram - domek "Sojdówka" max. do 8 osób
4. Willa Kozaczek, Przysłop, 34-222 Zawoja
kozaczek372@wp.pl
tel. +48 576949620
Willa Kozaczek posiada kwatery w dwóch domkach po 3 sypialnie dwuosobowe w każdej, czyli mieści 6 osób w każdym domku

Przeciętny koszt wynajęcia apartamentu na osobę na dobę wynosi 100zł przy założeniu pełnego obłożenia.
Wybieram - Willa Kozaczek -domek1 max. do 6 osób
Wybieram - Willa Kozaczek -domek2 max. do 6 osób
W razie zwiększenia potrzeb noclegowych będziemy informować o innych dostępnych miejscach noclegowych.

INNE KWATERY PRYWATNE
rezerwacja we własnym zakresie, (bez wyżywienia) z możliwością wykupienia posiłków na miejscu konwencji (obiad oraz kolacja)
W pobliżu miejsca konwencji (Beskidzki Raj) znajdują się inne kwatery, które oferują miejsca noclegowe. Orientacyjny koszt tych kwater to kwota
od 160zł/osobę/dobę. Niektóre oferują noclegi przez portal booking.com inne bezpośrednio. W wyborze kwater prywatnych wskazany byłby pobyt
rodzinny ze względu na rezerwację całych domków/apartamentów, koszt wynajęcia kwater będzie poniesiony bez względu ile osób będzie
korzystać z wynajętej kwatery.
Prosimy o dokonanie przez Braterstwo wyboru miejsc noclegowych według własnego uznania oraz PODANIE INFORMACJI W FORMULARZU
ZGŁOSZENIOWYM O WYBORZE TAKIEGO ROZWIĄZANIA.
Ze względu na popyt kwater prywatnych w pobliżu Zawoi rezerwacje we własnym zakresie prosimy składać bez zbędnej zwłoki.
Poniżej podajemy wykaz niektórych dodatkowych kwater do wyboru i rezerwacji we własnym zakresie:
1. CHATA W NIEBIE - maks. 10 miejsc. 1400 zł/doba/domek. Tel. 600187647
2. DOMEK NA ZAWOJSKIM PRZYSŁOPIU - maks. 9 miejsc. , 1000 zł /doba/domek . Tel. 793901131
3. DOMEK POD KOGUTKIEM - maks.8 miejsc, 320 zł/doba/domek. Tel. 532410716
4. CUDA NATURY - maks. 12 osób (trzy domki x 4 os) - 650 zł /doba/domek. Tel. 603285768
5. OSADA BESKIDZKA - maks.10 osób (dom 6 os./600 zł/doba; dom 4 os./500 zł/doba). Tel. 504002452

Informacje dodatkowe
zamawiam posiłki wegetariańskie
inna dieta, podać jaka ______________________________
potrzebuję ułatwionego dostępu do pokoju - mam ograniczenia w swobodnym poruszaniu się
zamawiam dodatkowy posiłek (śniadanie) 15.08.w poniedz. dla osób przyjeżdzających wcześniej przed konwencją
zamawiam dodatkowy posiłek (kolację) 19.08.w piątek po zakończeniu konwencji
chcę skorzystać z transportu zbiorowego po zakończeniu chóru/seminarium na miejsce konwencji
chcę skorzystać z transportu zbiorowego z lotniska Balice przed rozpoczęciem konwencji oraz na lotnisko po
zakończonej konwencji (dotyczy braterstwa przylatujących do Polski na lotnisko Kraków Balice)
UWAGI:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego jest wpłacenie zaliczki w kwocie 100zł (dotyczy tylko braci z Polski) na rachunek:
ZWBPŚ w Polsce, ul.Nad Serafą 27, 30-864 Kraków,
nr konta: Krakowski Bank Spółdzielczy 70 8591 0007 0021 0045 0544 0001
tytułem: Konwencja Międzynarodowa 2022
Kopię potwierdzenia wpłaty proszę wysyłać drogą elektroniczną na adres biuro@icbiblestudents.org
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.06.2022.
Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie na formularzu elektronicznym do którego link dostępny będzie na stronie internetowej
konwencji pod adresem www.icbiblestudents.org , na której będzie można uzyskać na bieżąco pozostałe niezbędne informacje.
Dodatkowo będzie mozliwość przesłania formularza rejestracyjnego pocztą elektroniczną pod adresem biuro@icbiblestudents.org

