Dear Friends,
It is time to welcome all of you to the 2018 All-Poland Friends Gathering in Poznan! If you
wish to participate, please fill out a copy of the application form attached to this and send it
to me at bmbmaurus@gmail.com by 18 October. You may send a second copy to
Krzysztof Krzywania at krzysztof.krzywania@gmail.com to speed things up slightly, but all
applications will be forwarded to him in any case.
In general I am administering the general coördination, programme, and foreign guests,
and Krzysztof is handling accommodation and meals. Please do not expect any final
decisions until we have a chance to review everything after the deadline.
A few days before the event we will send detailed information, including the programme.
Welcome to Poznan!
Bradius

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / APPLICATION
Ogólnopolskie Zgromadzenie Przyjaciół 2018 / All-Poland Friends Gathering 2018
Poznań 26.10 – 28.10
Proszę odesłać najpóźniej do 19.10 na adres: bmbmaurus@gmail.com / Please Return by 18.10 to
bmbmaurus@gmail.com
1. Imię i nazwisko / Full Name:
2. Pełen adres pocztowy / Full Postal Address:
3. Czy chcesz przygotować prezentację? Jeżeli tak, proszę określić, czy będzie to wykład,
warsztaty czy worship sharing (duchowe dzielenie się). Wykład powinien trwać około pół
godziny, w tym czas na dyskusję. Warsztaty lub worship sharing mogą trwać do godziny.
/ Do you wish to make a presentation? If so, please indicate if it will be a talk, workshop or
worship sharing. Talks should be about half an hour including the question period.
Workshops and worship sharing may be up to an hour.
4. Noce, kiedy potrzebujesz zakwaterowania / Nights on which you wish sleeping
accommodations:
26.10

27.10

5. Preferowana wielkość pokoju / Size of room preferred:
dwusosobowy
/ two-person

trzyosobowy
three-person

6. Preferowani współlokatorzy / Preferred room-mates:

czteroosobowy
four-person

Koszt zakwaterowania jednej osoby na jedną noc wynosi 60 zł.
/ The price of one person for one night is PLN 60.
7. Które posiłki chcesz zamówić i zjeść w hotelu? / Which meals do you wish to order to eat in
the hotel?
26.10 obiad / dinner (in the evening)
27.10 śniadanie / breakfast
27.10 obiad / dinner
27.10 kolacja / supper
28.10 śniadanie / breakfast
28.10 obiad / dinner
8. Rodzaj wyżywienia / Food Types:
A. wegetariańskie / vegetarian

B. wegańskie / vegan

9. Szczególne potrzeby żywieniowe / Special food needs:

Ceny / Prices:
śniadanie / breakfast 15 PLN
obiad / dinner 19 PLN
kolacja / supper 17 PLN
Te same ceny dotyczą każdego rodzaju diety. / Prices are the same for both food types.
Jeżeli wolisz samodzielnie organizować sobie wyżywienie, dostępne będą dwie kuchnie gdzie
można przygotować jedzenie / If you prefer to self-cater, there will be two kitchens where food
may be prepared.
10. Czy możesz zaoferować dodatkową kwotę, aby wesprzeć tych, którzy potrzebują finansowej
pomocy? Jaka to kwota? / Can you make a contribution for those who may need financial help?
How much?
PLN
11. Czy potrzebujesz finansowego wsparcia, aby móc uczestniczyć w tym zgromadzeniu? W
jakiej kwocie? / Do you need financial assistance to participate in this gathering? How much?
PLN
Wyliczenie / CALCULATION
Zakwaterowanie /Accommodation:

Wyżywienie / Food:
Dodatkowy wkład finansowy / Contribution:
Całkowicie / TOTAL:
Wszelkie należne opłaty prosimy pokryć w gotówce w dniu przyjazdu.
/ ALL MONEY OWED SHOULD BE PAID IN CASH ON YOUR DAY OF ARRIVAL.

