
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży 

Niesłyszącej i Słabo Słyszącej 
im. Jana Pawła II  

ul. Hanki Ordonówny 4 
20 – 328 Lublin 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA  
II ZJAZD  ABSOLWENTÓW  OŚRODKA 

 

Lublin 

8 czerwca 2018 roku 
 

 

Prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie na adres internetowy 

2zjazdabsolwentow.lublin@wp.pl  lub faxem na nr (81) 745–81–60 albo pocztą na adres 

Ośrodka do 8 maja 2018 r. 

 

Nazwisko i imię ........................................................................................................................... 

Nazwisko panieńskie ................................................................................................................... 

Rok urodzenia ............................................................................................................................. 

Rok ukończenia szkoły................................................................................................................ 

Adres do korespondencji ............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

Telefon/sms lub faks ................................................................................................................... 

e-mail ........................................................................................................................................... 

 

 

Prosimy zaznaczyć „X”  w kwadracie:  

 

 Deklaruję udział tylko w Zjeździe Absolwentów  8 czerwca 2018r. – koszt 50 zł od osoby 

(koszt obejmuje teczkę, książkę ze zdjęciami oraz poczęstunek i napoje). 

 

 Rezerwacja noclegu w internacie SOSW (bez śniadania,bez kolacji). Uwaga - ilość miejsc  

      w internacie jest ograniczona ! 

     Jeśli zaznaczyłeś rezerwację noclegu, to którą opcję wybierasz (zaznacz "x" w kwadracie): 

      nocleg z czwartku na piątek (7 czerwiec/ 8 czerwca) - 30 zł 

nocleg z piątku na sobotę     (8 czerwiec/ 9 czerwca) - 30 zł 

noclegi z czwartku na piątek i z piątku na sobotę (7,8,9 czerwiec ) - 60 zł 

 



Płatność za noclegi - na miejscu w internacie SOSW przy ul. Pogodnej 54. 

Wpłaty w wysokości  50 zł (pięćdziesiąt złotych) prosimy dokonywać bezpośrednio na konto: 

STOWARZYSZENIE  „SŁYSZYMY  SERCEM”  

Bank:         Pekao  SA 

Nr konta:   08  1240  2496  1111  0010  7325  1553 

W tytule wpłaty należy wpisać: ZJAZD ABSOLWENTOW – CZERWIEC 2018,                     

IMIĘ I  NAZWISKO obecne 

 

 

Absolwenci Ośrodka, którzy nie wyrażają zgody na umieszczenie w biuletynie (książeczce  

o Ośrodku) ich imion i nazwisk proszeni są o zgłoszenie na adres  internetowy 

2zjazdabsolwentow.lublin@wp.pl  lub pocztą na adres Ośrodka lub faxem na nr (0-81) 7458160 
do 30  kwietnia 2018. 
 

 

Nie zgłoszenie braku zgody na umieszczenie swoich imion i nazwisk w biuletynie oznacza zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych  

  z organizacją Zjazdu Absolwentów” 

 

……………………………………………………………… 

(Data, imię i nazwisko absolwenta) 

 

 

Pytania i wątpliwości dotyczące zjazdu absolwentów należy kierować pod adres poczty 

internetowej   2zjazdabsolwentow.lublin@wp.pl 

 

 

 

Do zobaczenia w piątek 8 czerwca 2018 r. 

  

 

 

 

Komitet Organizacyjny 

 II Zjazdu Absolwentów SOSW. 
 

mailto:zjazdabsolwentow.soswlublin@wp.pl

