KARTA ZGLOSZENIA UCZESTNICTWA
w XV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich
25-28 maja 2018, Red Lion Hotel on the River, Portland, OR

Lp. Imie i nazwisko uczestnika,
osób towarzyszacych

Opłata
rejestracyjna
(bezzwrotna)

$220

Wersja I Opłata za uczestnika
śniadania 26, 27 i 28 maja,
obiady 25, 26, maja,
kolacja 25 i bankiet 26 maja,
27 maja wycieczka z wyżywieniem
„Uroki Oregonu”
$390-$220= $170

Wersja II
bez lunchu w
piątek 25 maja

$355-$220= $135

kontakt: zjazdportland2018@gmail.com,
strona internetowa:
http://www.zjazdportland2018.com

Opłata za KAŻDĄ osobę towarzyszącą
śniadania 26, 27 i 28 maja,
obiady 25 i 26 maja,
kolacja 25 i bankiet 26 maja,
27 maja wycieczka z wyżywieniem
„Uroki Oregonu”
$345-$220=$125

Specjalne
wymagania
dietetyczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa szkoły____________________________________________
Adres__________________________________________________

RAZEM __________________________________
Czek załączony na__________________________

Adres e-mail ____________________________________________

HOTEL: Rezerwację i opłatę należy dokonać SAMODZIELNIE do dnia 1 marca 2018 w hotelu Red Lion Hotel on the River, Portland, OR wchodząc na stronę
zjazdu, pod zakładką „Rejestracja w hotelu” https://aws.passkey.com/event/49050890/owner/4387/home lub telefonicznie 503-283-4466 powołując sie na Polish
Cultural Enrichment Program. Opłata za jedną noc w pokojach 2-osobowych z dwoma łóżkami lub jednym king wynosi $119 ($137.20 za noc z wliczonym
15.3%podatkiem). Cena taka będzie obowiązywała od 21 do 31 maja 2018.
TRANSPORT:
Linie lotnicze;_________________________________ Nr lotu:____________________ data/godzina przylotu:_______________________
Linie lotnicze;_________________________________ Nr lotu:____________________ data/godzina odlotu: _______________________




a)


Przyjmuję do wiadomości, że wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne i zdrowotne wynikłe nie z winy organizatora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do dzialaności organizacyjnych tego zjazdu.
Najlepsze połaczenie do hotelu z Portland International Airport (PDX)
UBER (15min.) b) Max czerwona linia do centrum, zmiana na stacji „Pioneer Square” na żółtą linie do końca linii, darmowy shuttle 1 przystanek do hotelu
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej zjazdu http://www.zjazdportland2018.com w zakładce „Transport”.

Kontakt_________________
Data_________________
Podpis_____________________
Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz czek wystawiony na ZJAZDPORTLAND2018 należy przesłać do 1 marca 2018 (opłata rejestracyjna),
do 15 kwietnia 2018 (reszta wpłaty) na adres: Zjazd Portland 2018
c/o Gabriela Straczek
2342 NW 113th Ave.
Portland, OR 97229

