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- AVILA, Sierpień 2020 - 
XIII Światowy Kongres (18/19/20)  

i Walne Zgromadzenie Przełożonych Generalnych (21/22) 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

Wypełnić drukowanymi literami i wysłać przed 31 marca 2020 r. wraz z kopią dokonanego 
przelewu bankowego do Sekretariatu Światowej Konferencji Instytutów Świeckich: 

E-mail :  cmisroma@gmail.com lub faxem +39.06.69887100.  
 

 

Nazwa Instytutu i jego nr ID  

(można go znaleźć na stronie: https://www.cmis-int.org/fr/instituts/ordre-alphabetique/) 

………………………………………………………………………………………………………… 
  

 Przełożony(a) Generalny(a)  lub, w przypadku jego nieobecności:    

 Delegat  
wskazać nazwisko, imię, e-mail i kraj pochodzenia  

 
……………………………………………………………………………………….................................. 
 

 Osoby towarzyszące (2 osoby maximum) – jeśli dotyczy  
wskazać nazwisko, imię, e-mail i kraj pochodzenia  
 

…………………………………………………………………………………….…................................. 
 
 
……….…………………………………………………………..…………………………………….……. 
 

  Uczestniczy również jako Przewodniczący Konferencji narodowej/kontynentalnej :   

…………………………………………………………………………………….…................................. 
 

                                     OPŁATA OD OSOBY* 

 

  KONGRES + WALNE ZGROMADZENIE (5 dni/6 nocy):  
(przyjazd 17.08.2020 r. wieczorem; wyjazd 23.08.2020 r. rano) 

- Przełożony(a) Generalny(a)     €. 780,00 

- Osoba towarzysząca        €. 580,00 
 

  KONGRES: (3 dni/4 noce):      €. 420,00 
(przyjazd 17.08.2020 r. wieczorem; wyjazd 21.08.2020 r. rano) 
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WAŻNE INFORMACJE 
 
* Opłata obejmuje: 
- uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu i Kongresie lub w samym Kongresie w 
zależności od dokonanego zgłoszenia; 
- koszty pobytu (przyjazd 17 sierpnia przed godziną 20.00, po rejestracji uczestników 
kolacja; wyjazd 23 sierpnia rano, po śniadaniu); 
- program alternatywny dla osób towarzyszących, przez dwa dni, podczas trwania 
Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczą wyłącznie Przełożeni Generalni lub ich 
Przedstawiciele oraz Przewodniczący Konferencji narodowych i kontynentalnych.  
 
* Opłata nie obejmuje: kosztów podróży do Avilii 
 
Opłaty należy dokonać poprzez przelew bankowy: 

- Bank: Credito Valtellinese, 
- Beneficjent: CONFERENZA MONDIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI 
- IBAN: IT 13 N 05216 03229 0000000 12884 
- SWIFT / BIC: BPCV IT2S 
- W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: “nr ID + AVILA 2020” 

 
Zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zaliczki w wysokości 250 € na osobę, 
którą należy uiścić przed 31 marca 2020 r. Brakującą kwotę należy wpłacić przed 
30 czerwca. 
 
W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli nie istnieją inne możliwości, opłata może zostać 
dokonana za pomocą niezbywalnego czeku bankowego, którego beneficjentem będzie: 
Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari, trzeba jednak wiedzieć, że ten sposób 
płatności pociąga za sobą dodatkowe koszty. 
 
W przypadku realnych i poważnych trudności finansowych, które nie pozwalają na 
dokonanie wymaganych opłat, proszę skontaktować się z Sekretariatem Światowej 
Konferencji Instytutów Świeckich (cmisroma@gmail.com), który przekaże sprawę  
Prezydencji. 
 

Nota Bene : W przypadku późniejszego anulowania zgłoszenia zwrot opłaconych już kosztów uczestnictwa nie 

będzie możliwy.  
 
 
 

Informativa breve ai sensi del regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). Il trattamento dei suoi dati personali 
detenuti della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (di Seguito CMIS) viene effettuato da incaricati CMIS sia 
con sistemi automatizzati sia manuali. I dati personali raccolti dono obbligatori per adempiere agli obblighi di legge 
o contrattuali da esso derivanti. I dati personali raccolti saranno trattati con riservatezza secondo i principi di 
pertinenza e non eccedenza e non saranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge o contrattuali La 
richiesta dell’informativa estesa può essere inoltrate in forma scritta al titolare del trattamento Conferenza 
Mondiale degli Istituti Secolari – Piazza S.Calisto, n° 16 - 00153 Roma o tramite mail all’indirizzo email:  
cmisroma@gmail.com 
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