FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA VIII MIĘDZYNARODOWY OBÓZ MEDYTACYJNY
W OŚRODKU OSSA KOŁO RAWY MAZOWIECKIEJ, POLSKA
W DNIACH 2-5 SIERPNIA 2018 R.
imię
_____________________________________________________________
nazwisko _____________________________________________________________
telefon
______________________ e-mail _______________________________
dzieci pod moją opieką*
TAK
NIE
imię i nazwisko dziecka
______________________________ wiek dziecka _____ lat
imię i nazwisko dziecka
______________________________ wiek dziecka _____ lat
imię i nazwisko dziecka
______________________________ wiek dziecka _____ lat
* dla dzieci do lat 3 nie ma osobnego łóżka – śpią z osobą, która się nimi opiekuje
wybieram posiłki albo post (prosimy o zaznaczenie swojego wyboru):
jeden posiłek dziennie
post o wodzie
nie będę pościć, będę korzystać z posiłków za dodatkową opłatą:
śniadanie

kolacja

zobowiązuję się wpłacić opłatę za udział w Obozie Medytacyjnym w wysokości:
700 zł/osobę
Łącznie za uczestnika i dzieci pod opieką: _____________________ zł
ewentualne prośby co do zakwaterowania:
chciał(a)bym dzielić pokój z (prosimy o wymienienie imion i nazwisk)**:

**organizatorzy nie gwarantują, że spełnią ewentualne życzenia co do doboru osób w pokoju. W miarę
możliwości postarają się to zrobić, przy czym w tym samym pokoju mogą zostać zakwaterowane również
inne osoby.
oświadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

data

mój stan zdrowia pozwala mi wziąć udział w Obozie Medytacyjnym. Jeżeli wybieram post, robię to
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność
znam załączone informacje o rejestracji i zakwaterowaniu
zobowiązuję się do przestrzegania załączonego Regulaminu Obozu Medytacyjnego
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Atma zgodnie z załączonym Regulaminem
Obozu Medytacyjnego moich danych osobowych podanych w tym formularzu
proszę o usunięcie moich danych osobowych po zakończeniu Obozu Medytacyjnego
TAK
NIE.
wyrażam zgodę na umieszczenie mojego adresu e-mail na liście e-mailingowej Stowarzyszenia Atma
oraz otrzymywanie wiadomości o planowanych wydarzeniach
TAK
NIE.

_________________

podpis

_________________

adres emailowy do wysłania formularza pisemnego: oboz2018@atmapolska.pl
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informacje o rejestracji i zakwaterowaniu:
1.

miejsce Obozu Medytacyjnego:
Hotel OSSA Congress&SPA
ul. Ossa 1, 96-200 Ossa koło Rawy Mazowieckiej
www.hotelossa.pl

2.

termin Obozu Medytacyjnego:
od 2 sierpnia 2018 r. godz.14.00 do 5 sierpnia 2018 r. godz.12.00

3.

rejestracja uczestnika następuje łącznie przez:
•
wpłatę pełnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Atma
oraz
•
przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: oboz2018@atmapolska.pl

4.

opłaty za udział w Obozie Medytacyjnym:
700 zł/osobę, za wyjątkiem dzieci do lat 3 - bez opłat

5.

dane rachunku bankowego do wniesienia opłat:
odbiorca:
Stowarzyszenie ATMA
numer konta:
47 1020 1026 0000 1502 0170 2869
tytuł wpłaty:
Obóz Medytacyjny 2018 + imię i nazwisko uczestnika + numer telefonu

6.

termin rejestracji (czyli dokonania opłaty oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego):
do 15 lipca 2018 r.

7.

możliwość rezygnacji z udziału w Obozie Medytacyjnym
Rezygnacja z udziału w Obozie Medytacyjnym jest możliwa.
Jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona na adres email: oboz2018@atmapolska.pl:
•
do 15 lipca 2018 r. - nastąpi zwrot pełnej wpłaconej kwoty
•
po 15 lipca 2018 r. - wpłacona kwota nie będzie zwrócona.

8.

zakwaterowanie
•
uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 2 osobowych w budynku Hotelu
•
organizatorzy nie gwarantują, że spełnią ewentualne życzenia co do doboru osób w pokoju, które zostaną
zawarte w formularzu zgłoszeniowym. W miarę możliwości postarają się to zrobić, przy czym w tym samym
pokoju mogą zostać zakwaterowane również inne osoby
•
dzieci do lat 3 nie mają osobnego łóżka – śpią z osobą, która się nimi opiekuje
•
organizatorzy nie zapewniają mat i poduszek do medytacji – prosimy o ich zabranie dla siebie.

Regulamin Obozu Medytacyjnego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Celem udziału w Obozie Medytacyjnym jest uczestniczenie w medytacjach.
Ich program ustalany jest przez Sadguru i może się zmienić.
Zachowujemy się tak, by zachować spokój medytacji.
Do sali medytacyjnej nie wnosimy jedzenia i picia ani telefonów komórkowych.
Do sali medytacyjnej wchodzimy bez butów.
Mile widziane białe stroje - długie spódnice lub spodnie oraz bluzki lub koszule z rękawami.
Szanujemy prywatność innych uczestników i nie robimy im zdjęć, filmów ani nagrań, zwłaszcza podczas
medytacji. Zdjęcia wspólne będą robione przez organizatorów, po upewnieniu się, że uczestnicy, które chcą
zachować prywatność, mają taką możliwość
Spożywamy pożywienie wegetariańskie.
Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie używamy środków odurzających.
Osoby, które tego nie przestrzegają, nie mogą uczestniczyć w Obozie Medytacyjnym
Zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe uczestnika Obozu Medytacyjnego są przez
Stowarzyszenia Atma przetwarzane w celu organizacji Obozu Medytacyjnego. Podanie tych danych przez
uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Obozie Medytacyjnym. W formularzu zgłoszeniowym
uczestnik może wyrazić zgodę na informowanie przez Stowarzyszenie Atma o planowanych wydarzeniach,
a także prośbę o usunięcie swoich danych po zakończeniu Obozu Medytacyjnego. Uczestnik ma prawo
poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo wglądu do nich w zakresie przewidzianym prawem.
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