
                                                                                            KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA -USA                                                                                                                                                    

                                                                                       XVI Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich                                                                                                             

                                                                                         27-30 maja 2022, Holiday Inn Toronto International Airport 

  
 
 
 
Imię i nazwisko uczestnika   
 
 
 
 

 
Opłata  
Rejestracyjna 
(bezzwrotna) 
$USD 
 
 
$250 USD 
  do 25 marca 

 
Opłata za uczestnika $385 US 
 Śniadania 28,29,30 maja 
 Lunch 27, 28 maja 
 Kolacja 27 i bankiet 28 maja 
 29.05 wycieczka z    
 wyżywieniem 
$385-$250 =$135 USD 
          do 22 kwietnia 

 
Opłata za każdą osobę 
towarzyszącą 
śniadania 28,29,30 maja 
lunch 27 i 28 maja 
kolacja 27 i bankiet 28 maja  
29 maja wycieczka z wyżywieniem 
$340-$250= $90 USD 
 

Piątek – kolacja 

 
mięso       
 
ryba    
 
wegetariańskie  
*zaznacz X     
 

Sobota-bankiet 
 
mięso 
         
ryba  
 
wegetariańskie 
*zaznacz X     
   

1  
 

    
ALERGIE: 

        Osoba towarzysząca ( mąż, żona, dziecko) 
1     Alergie: 

2     Alergie: 
WYCIECZKA:  zaznacz X jedną pozycję    CN TOWER TORONTO                 lub  Ripley's Aquarium w Toronto 

 

Pełna nazwa szkoły/organizacji/instytucji ________________________________________________________                                  RAZEM___________________ 

Nr. tel. uczestnika _____________________________________________________________________________________                                 Czek załączony na $_________ 

Adres e-mail___________________________________________________________________________      E-transfer na sumę ………………..wysłany dnia …………………………..              

                                                                                                                                                                                                                                          

HOTEL : Rezerwacji i opłaty hotelu  należy dokonać SAMODZIELNIE  do 3 maja 2022r. w hotelu Holiday Inn Toronto International Airport, wchodząc na stronę Zjazdu 

www.zjazdtoronto2020.com / „Rejestracja”, telefonicznie 1-866-568-0059 powołując się  na CODE PLQ                                                                                                                                                                                                                                       

lub mailowo: groups@yyzia.com powołując się na CODE PLQ                                                                                                                                                                                                                                           

Opłata za jedną noc w pokojach 2-osobowych z 2 łóżkami lub jednym king wynosi $143 CAD (plus 17% podatku). Pokoje 3-osobowe $153 i 4-osobowe $163 plus podatek.  

TRANSPORT: Pearson Airport 

Linie lotnicze:____________________________________Nr lotu:______________Terminal ____________data/godzina przylotu__________________________  

                             

*Dojazd z Pearson International Airport do hotelu –shuttle service. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.zjazdtoronto2020.com w zakładce „HOTEL”        

*Organizatorzy nie zapewniają transportu osobom przylatującym na Billy Bishop Toronto City Airport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Autokar: data/godz. _______________________________________                Własny środek lokomocji: data/godz._____________________________________ 

*Przyjmuję do wiadomości, że wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora. 

*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i zdrowotne wynikłe nie z winy organizatora. Każdego uczestnika Zjazdu obowiązuje prywatne ubezpieczenie na terenie Kanady. 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do działalności organizacyjnych tego zjazdu. 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia uczestnictwa oraz czek wystawiony na POLISH TEACHERS CONVENTION należy przesłać do 25 marca 2022 (całość lub tylko bezzwrotna opłata rejestracyjną) i do 22 

kwietnia 2022 (reszta wpłaty dla tych, którzy nie opłacili całości w pierwszym terminie)  na adres: Dorota Wilk-5167 Porter St.- BURLINGTON, ON, L7L 6K8 - Canada 

Więcej informacji na stronie www.zjazdtoronto2020.com  KONTAKT : ZJAZDTORONTO2020@GMAIL.COM  lub dorotawilk@hotmail.com 

 

                                                                                                                                                   Data………………………………………….. Podpis uczestnika: …………………………………………………………… 

 

 

http://www.zjazdtoronto2020.com/
mailto:groups@yyzia.com
http://www.zjazdtoronto2020.com/
http://www.zjazdtoronto2020.com/
mailto:ZJAZDTORONTO2020@GMAIL.COM
mailto:dorotawilk@hotmail.com


UWAGA! 
 
Karta Uczestnika wraz z opłatą zjazdową może być wysłana pocztą tradycyjną lub mailowo wraz z e-transferem w podanych wcześniej 
terminach. 
Pocztą: 
DOROTA WILK 
5167 PORTER ST. 
BURLINGTON, ON, L7L 6K8 
 

Mailowo na następujące adresy: 
Karta Uczestnika- pani Dorota Wilk – dorotawilk@hotmail.com 
E-transfer – zg@znp.ca   
(kluczowe słowo – państwo, z którego pochodzimy)  
 

 
                                                                                           

 


