
  

 
KARTA UCZESTNICTWA 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA.     
ĆWICZENIA Z DUCHOWOŚCI MONASTYCZNEJ 

 

Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec 
monastycyzmu zachodniego.             
W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu „Perfectae 
caritatis”. 
 

25 - 26 września 2015 r.         
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Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

40-043 Katowice, ul. Jordana 18 
 tel. sekretariat: 32 356 90 56; tel. dziekanat: 32 356 90 54; fax. 32 356 90 55 
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Koszty uczestnictwa: 

    jednorazowa opłata konferencyjna – 100 zł, studenci – 50 zł 

Należność prosimy przesłać na konto: 

UNIWERYSTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909.  
Tytułem: „Jan Kasjan”- imię i nazwisko Uczestnika 
 
Konto dla uczestników z zagranicy: 
 
BENEFICJENT - UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 
BANK - ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KATOWICE 
Ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice 
SWIFT - INGBPLPW 
NR - PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
 
Przy wpłacie należy podać nazwę konferencji i nazwisko uczestnika konferencji. 
Po dokonaniu opłaty na w/w konto wystawiane są faktury przez Dział Finansowy.  
Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą. 
Jeżeli uczestnik konferencji dokona płatności z własnego konta osobistego, może wtedy otrzymać 
tylko fakturę imienną. Fakturę taka zostanie wydrukowana i wysyłana na wyraźne życzenie 
uczestnika konferencji. 

imię i nazwisko:  

tytuł naukowy:  

miejsce pracy:  

stanowisko:  

adres do korespondencji: 

ulica, nr domu, mieszkania:  

kod pocztowy, miejscowość:  

nr telefonu/nr telefonu 
kom.: 

 

fax.:  

e-mail:  

dane do faktury: 

nazwa zakładu pracy 
/instytucji: 

 

adres:  

NIP:  



Jeżeli natomiast uczestnik potrzebuje fakturę na swoją uczelnie, instytucję lub firmę, którą 
reprezentuje, płatność za jego udział musi być dokonana przez zakład pracy, w tytule płatności 
podając: udział w konferencji „Jan Kasjan”- imię i nazwisko Uczestnika. 
Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura VAT na zakład pracy. Oryginał faktury po 
wystawieniu wysyłany jest listem poleconym na adres. 
 

Kartę uczestnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej prosimy przesyłać na poniższy adres 
mailowy do 15 września 2015 roku. 

konferencja-kasjan@us.edu.pl 

Dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia będą wykorzystane tylko do celów organizacyjnych tego 
sympozjum 

 

Podpis Uczestnika………………………………… 
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