OGŁOSZENIE
Zarząd Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie uprzejmie zaprasza na uroczystą inaugurację roku
akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 8 października 2019 r. o godzinie 14.00 w
Parafii Kościoła Polskokatolickiego Świętego Ducha przy ul Szwoleżerów 2 w Warszawie.
Spotkanie informacyjne odbędzie się po inauguracji, 11 października 2019 r. o godz. 12:00
w Sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4. Na tym spotkaniu wszyscy zainteresowani uzyskają
wyczerpujące informacje od Zarządu EUTW i wolontariuszy zajmujących się daną
problematyką działalności EUTW.
Zajęcia zespołów twórczych zaczynają się od 9 października 2019 r. natomiast zajęcia
fakultatywne po skompletowaniu grup po spotkaniu informacyjnym. Zajęcia będą odbywały
się w Sali nr 1 i w lokalach na II piętrze kl. III przy ul. Kredytowej 4.
Stałe zajęcia na EUTW rozpoczną się wykładem z problematyki ekumenicznej 15 października
br. w Sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4, a w godzinach uniwersyteckich w każdy wtorek i piątek
od 11:00 do 14:00, pełnione będą dyżury przez wolontariuszy.
Ekumeniczny wyjazd studyjny szlakiem Kościoła Polskokatolickiego do Sandomierza
organizujemy 10. 10. 2019 r. – wyjazd spod Zachęty o godz. 7:00. Szczegółowe informacje
pod telefonem 535 825 875 - po 10 września.
Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń:





wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej,
dołączenie 1 fotografii do legitymacji,
jednorazowe wpłacenie wpisowego w wysokości 50,- zł.
wpłacenie składki członkowskiej w wysokości 150,- zł. rocznie.

Zapisy na EUTW przyjmuje Kancelaria: osobiście, e-mailem i telefonicznie w godzinach urzędowania
od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 lub Zespół ds. ewidencji słuchaczy przed
wykładami w każdy wtorek i piątek.
Wpłat można również dokonać na niżej podane konto bankowe.
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