
IV MIĘDZYNARODOWY  KONGRES ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN
„Hildegarda z Bingen – zwycięstwa kobiecej świętości”

6 - 8 października 2017 Kraków
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________

Adres zamieszkania:  _____________________________________________________________________

Adres e-mail: ___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy: _____________________________________________________________________

Jestem członkiem Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce: 

Koszt uczestnictwa dla członków Stowarzyszenia: 360 zł (w tym VAT)
Koszt uczestnictwa dla pozostałych osób: 450 zł (w tym VAT)
Koszt uczestnictwa dla członków Stowarzyszenia, opłata do 20 lipca 2017 roku: 300 zł (w tym VAT)
Koszt uczestnictwa dla pozostałych osób, opłata do 20 lipca 2017 roku: 380 zł (w tym VAT)

Opłata obejmuje: uczestnictwo w  wykładach, warsztatach, zestawy słuchawkowe do tłumaczeń 
symultanicznych, przerwy kawowe, materiały konferencyjne i informacyjne, niespodzianki.

Tak Nie

WSTĘPNY WYBÓR WARSZTATÓW
Poniżej przedstawiamy listę prelegentów (kolejność alfabetyczna) IV Międzynarodowego Kongresu  
św. Hildegardy w Krakowie. Prosimy o wskazanie pięciu osób z poniższej listy, których warsztaty wzbudzają 
Państwa największe zainteresowanie. Zastrzegamy, że odpowiedź nie ma znaczenia wiążącego dla stron, 
a jedynie informacyjne, w celu sprawnej organizacji zajęć (m.in. przygotowanie stosownych sal, tłumaczy).

1. ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż – profesor nadzwyczajny PWT, kierownik katedry Nowej 
Ewangelizacji, dyrektor biblioteki seminaryjnej, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, 
konsultor Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski
2. s. prof. Susi Ferfoglia – doktor habilitowany na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej 
w Krakowie, założycielka i kierownik artystyczny zespołu wokalnego Flores Rosarum
3. dr Jürgen Gollwitzer – doktor farmacji, założyciel i współwłaściciel firmy „Jura”, najstarszej firmy 
produkującej produkty według receptur św. Hildegardy z Bingen
4. s. Hiltrud Gutjahr OSB – benedyktynka z klasztoru w Eibingen, od wielu lat opiekuje się relikwiami 
św. Hildegardy, znawczyni życia i twórczości św. Hildegardy, prowadzi wykłady, medytacje i modlitwy
5. dr Luis Van Hecken – belgijski lekarz praktykujący medycynę św. Hildegardy, założyciel fundacji 
realizującej w Zambii projekt zwalczania malarii i AIDS bertramem
6. dr hab. Małgorzata Kowalewska – profesor nadzwyczajny UMCS Lublin, mediewista, filozof kultury, 
specjalistka z dziedziny filozofii św. Hildegardy
7. dr Wighard Strehlow – specjalista medycyny św. Hildegardy, terapeuta, autor wielu publikacji, 
prowadzi Centrum Hildegardy w Allensbach
8. dr Alfreda Walkowska – znawczyni i  propagatorka dzieła św. Hildegardy, prezes Stowarzyszenia 
Centrum św. Hildegardy w Polsce, twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, 
autorka licznych publikacji 
9. ks. Marcin Wiśniewski – doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w WSD Kalisz, przez siedem lat 
pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego
10. o. Włodzimierz Zatorski OSB – benedyktyn z Tyńca, były przeor, obecnie pełni funkcję szafarza, 
autor licznych publikacji o tematyce duchowej

Załącznik nr 1 do Regulaminu

właściwe odpowiedzi prosimy zaznaczyć znakiem X



KONTAKT:
Tel.: 516 036 062 lub 12 6885450     Email: kongres@hildegarda.pl     Internet: www.hildegarda.pl/kongres

Data

_________________________________________

Podpis

_________________________________________

Ja, niżej podpisany zapoznałem się i akceptuję Regulamin IV Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy

WYBÓR POSIŁKÓW ORKISZOWYCH:

Piątek
Obiad (40 zł)
Kolacja (30 zł)

Tak            Nie

Tak            Nie

Sobota
Obiad (40 zł)
Kolacja (30 zł)

Tak            Nie

Tak            Nie

Niedziela
Obiad (40 zł)

NOCLEGI
Proszę o nocleg w hotelu Fero
Nocleg musi być zarezerwowany przez nas, aby Państwo mogli skorzystać z  rabatu (ceny niższe o  20% od 
cen podstawowych specjalnie dla uczestników Kongresu), z zagwarantowanego śniadania orkiszowego oraz 
przejazdu między hotelem Fero a Opactwem Benedyktynów podczas trwania Kongresu.

Pokój jednoosobowy (170 zł / doba)
czwartek/piątek     piątek/sobota              sobota/niedziela
Pokój dwuosobowy  (230 zł / doba)
czwartek/piątek     piątek/sobota              sobota/niedziela
Pokój trzyosobowy (288 zł / doba)
czwartek/piątek     piątek/sobota              sobota/niedziela

Tak            Nie

Tak            Nie Tak            Nie Tak            Nie

Tak            Nie Tak            Nie Tak            Nie

Tak            Nie Tak            Nie Tak            Nie

KONCERT
Jestem zainteresowany udziałem w koncercie (fragmenty dramatu liturgicznego „Ordo Virtutum” Hildegardy 
z Bingen) w wykonaniu zespołu Flores Rosarum podczas IV Międzynarodowego Kongresu św. Hildegardy. 
Istnieje możliwość zakupu biletów na koncert na miejscu w czasie trwania Kongresu.

Tak, bilet kupuję teraz (40 zł) Tak, bilet kupię podczas kongresu Nie, nie jestem zainteresowany

ZWIEDZANIE KLASZTORU BENEDYKTYNÓW W TYŃCU
Jestem zainteresowany zwiedzaniem klasztoru w Tyńcu (w języku: polskim, angielskim lub niemieckim).

Tak Nie, nie jestem zainteresowanyjęzyk polski
język angielski
język niemiecki

UDZIAŁ W KONGRESIE
Proszę potwierdzić swój udział w Kongresie przesyłając wypełnioną deklarację:

pocztą elektroniczną na adres: kongres@hildegarda.pl 
lub pocztą tradycyjną na adres: 
Hildegarda
Karmelicka 43 / 43a
31-128 Kraków
oraz 
wpłacając pełną kwotę kosztów uczestnictwa do 20.07.2017 (kwota z rabatem) lub do 30.09.2017.

Tak            Nie



DANE BANKOWE
Opłatę rejestracyjną w odpowiedniej wysokości należy przesłać na konto Organizatora z dopiskiem 
KONGRES 2017
 

Konto bankowe – wpłaty w złotych polski – PLN
Bank PKO BP w Legnicy
Numer konta bankowego: 67 1020 3017 0000 2202 0357 1007
SWIFT/BIC: PKO PL PW
IBAN: PL67102030170000220203571007

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce
pl. kard. S. Wyszyńskiego 1
59-220 Legnica
 

Konto bankowe – wpłaty w walucie Euro – EURO
Bank PKO BP w Legnicy
Numer konta bankowego: 33 1020 3017 0000 2702 0278 8487
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
IBAN: PL33102030170000270202788487

Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska
Szmaragdowa 2
59-220 Legnica

UDZIAŁ W KONGRESIE
Proszę potwierdzić swój udział w  Kongresie do dnia 20.07.2017 (uzyskując rabat) lub do dnia 30.09.2017 
przesyłając wypełnioną deklarację:
pocztą elektroniczną na adres: kongres@hildegarda.pl 
lub pocztą tradycyjną na adres: 
Hildegarda
Karmelicka 43 / 43a
31-128 Kraków
oraz 
wpłacając pełną kwotę kosztów uczestnictwa do 20.07.2017 (kwota z rabatem) lub do 30.09.2017.


