
Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli Sathya Sai Baby oraz osoby zainteresowane 
poznaniem Jego nauk do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w hotelu JAN SANDER,  
przy ul. Wycieczkowej 2/10, 95-070 Rąbień AB. Hotel położony jest na granicy Łodzi, od strony 
zachodniej, czyli od strony Aleksandrowa. 

Mottem spotkania będzie hasło  
„Jest jeden Bóg i wiele do niego dróg” 

GOŚCIE SPOTKANIA
Głównymi gośćmi naszego spotkania będą przewod
niczący Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

– dr Narendranath Reddy oraz dr Venkataraman 
Sadanand –m. in. członek komitetu medycznego 
i przewodniczący komitetu IT Organizacji Sathya Sai. 
Swój udział zapowiedział również Manfred Müller-
Gransee – przewodniczący strefy 7 SSIO.

Będziemy też mieli przyjemność gościć wielbicieli 
z regionu 73 i innych krajów ościennych.

PROGRAM SPOTKANIA
Program spotkania będzie w znacznym stopniu podporządkowany wykładom wygłoszonym 
przez naszych wyjątkowych gości. Spotkanie będzie też okazją do uczczenia 10. rocznicy istnienia 
chóru Sarva Dharma. Znajdziemy, jak zwykle, czas na śpiewy, medytacje oraz na coś dla ciała – 
bloki ćwiczeń. Jak zawsze, mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas będzie dla nas wielkim 
duchowym przeżyciem! Wkrótce otrzymacie szczegółowy program zjazdu.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pełen koszt pobytu: 445 zł w tym 30 zł kosztów organizacyjnych. 
Powyższa kwota obejmuje pełne wyżywienie i nocleg. 
Osoby poniżej 18 roku życia są zwolnione z kosztów organizacyjnych. 
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4osobowych.  
Na spotkaniu obowiązuje wyżywienie wegetariańskie. 
Pierwszy posiłek w dniu 1.05 to kolacja, ostatni w dniu 4.05 – obiad.  
Przydział miejsc w pokojach według kolejności zgłoszeń. Można zakwaterować się na termin 
wcześniejszy lub pozostać dłużej, po uzgodnieniu z ośrodkiem i za dodatkową opłatą. 

ZGŁOSZENIA I WPŁATY
Za zgłoszenie uczestnictwa traktowany jest prawidłowo wypełniony przelew, zawierający 
w polu „Tytułem” imię i nazwisko uczestnika (imiona i nazwiska jeśli jest to przelew zbiorczy) oraz 
okres pobytu. Prosimy również w formularzu przelewu podać swój numer telefonu oraz informację, 
z kim chcecie być w pokoju. Nie wysyłamy ankiety, ani nie przesyłamy potwierdzenia wpłaty.

Dokonujemy wpłaty całej kwoty lub zaliczki (co najmniej 50% kosztów)  
w ostatecznym terminie do 10 kwietnia 2019 r., na rachunek: 
ALDONA KOWALCZYK, Bank Santander, nr konta: 66 1090 2789 0000 0001 4186 5461 

Po 10 kwietnia rejestracja i płatność dostępna będzie tylko przez recepcję hotelu.  
Stawka może być wówczas wyższa. Istnieje też ryzyko braku miejsc.
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Spotkanie Wielbicieli Sathya Sai Baby 
oraz Spotkanie Regionu 73  
Krajów Nadbałtyckich,  
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Dodatkowe informacje dot. zgłoszeń i wpłat: 
Aldona Kowalczyk, tel. 798 793 550 (pon.pt. od godz. 18.00, sob.niedz. od godz. 10.00),  
email: saisuwalki@gmail.com.

Osoby przyjeżdżające wcześniej oraz chcące pozostać dłużej, niż czas trwania Spotkania (14.05),  
proszone są o uregulowanie opłat za dodatkowy pobyt i posiłki bezpośrednio z hotelem oraz poin
formowanie nas o tym celem skorzystania z wynegocjowanych warunków. W przypadku rezygnacji 
z uczestnictwa lub zmian w zakwaterowaniu należy powiadomić organizatorów najpóźniej 
na tydzień przed terminem rozpoczęcia zjazdu. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpłaty!

DOJAZD
1. Własnym samochodem: 
Najłatwiej wyznaczyć trasę dojazdu korzystając Google Maps lub skorzystać z własnej nawigacji.

2. PKS, PKP: 
Do Łodzi można dojechać korzystając z rozkładu jazdy: www.mpk.lodz.pl/rozklady lub  
www.epodroznik.pl

Od Dworca Łódź Kaliska dojazd bezpośrednim autobusem 97A do przystanku Rąbień Centrum 3415,  
z którego trzeba dojść 600m pieszo do Hotelu lub dojazd do następnego przystanku Zielony 
Romanów 2058, z którego odległość do hotelu wynosi również 600m.

Dodatkowe informacje dot. dojazdu oraz samego zjazdu: 
Stanisław Woźniakowski — tel. 605 314 950 (Play) lub 506 055 995 (Orange) 
stanislaw.wozniakowski@ades.com.pl lub stanislaw.wozniakowski@gmail.com

Ogólnopolskie spotkanie wielbicieli Sathya Sai ma charakter duchowy. Od nas zależy, czy uda 
nam się stworzyć i utrzymać w trakcie jego trwania atmosferę braterstwa i miłości. Ma ono być 
pomocą dla nas wszystkich, w indywidualnej pracy duchowej inspirowanej postacią, życiem 
i naukami Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Nie jest spotkaniem towarzyskim i nie jest okazją 
do reklamowania prywatnej działalności uczestników związanej z uzdrawianiem, medycyną 
holistyczną, czy z innymi ścieżkami duchowymi i działaniami, wykraczającymi poza działalność 
Organizacji Sathya Sai.

REJESTRACJA WIDEO
Spotkanie będzie rejestrowane na potrzeby naszego archiwum. Co prawda obiektyw kamery 
będzie skupiony głównie na przemawiających gościach, to jednak chcąc być w zgodzie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami poprosimy uczestników o podpisanie adekwatnych zgód na przetwa
rzanie danych osobowych. Do niniejszego zaproszenia dołączona jest klauzula informacyjna .

ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Staraj skupić się na wewnętrznym doświadczaniu obecności Boga w swoim sercu, którą 
najłatwiej odczuwać w ciszy. Staraj się wyciszyć umysł i mów jak najmniej. Jeżeli rozmawiasz, 
mów łagodnie i cicho.

2. Skorzystaj z okazji, jaką jest to spotkanie, by wzbudzić w sobie jak największą miłość do Boga 
i świata. Uczestnicz w modlitwach, medytacji śpiewach oraz tych panelach, które cię interesują.

3. Pamiętaj, że atmosfera spokoju i miłości nie rodzi się sama z siebie – tworzymy ją wszyscy. 
Jesteś ucieleśnieniem miłości. Poczuj to, a świat wokół ciebie zajaśnieje.

4. Powstrzymaj się od palenia tytoniu, jeśli musisz zapalić, zrób to na uboczu, aby twój nawyk nie 
przeszkadzał innym. Spożywanie alkoholu jest absolutnie niedopuszczalne.

5. Wyżywienie oferowane podczas zjazdu jest wegetariańskie. Jeżeli żywisz się we własnym 
zakresie, uszanuj zasadę niekrzywdzenia, a jeśli jesz mięso – powstrzymaj się od tego na czas 
trwania zjazdu.

6. Koncentruj się na wnętrzu, a nie na tym, co zewnętrzne. Odnośnie ubioru, unikaj eksponowania 
swojego ciała.

7. Stosuj się do wskazówek organizatorów i pamiętaj, żeby robić wszystko, aby nasze wspólne 
przebywanie było miłe, wygodne i uporządkowane. Bądź wyrozumiały.

Mamy nadzieję, że te wspólnie spędzone dni będą dla każdego z nas wielkim duchowym 
przeżyciem!

W służbie Sai, 
Komitet organizacyjny



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA 
WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIA

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Stowarzyszenie Sathya Sai, ul.Tobruk 10,  
94224 Łódź; email: jarek.karwowski@sathyasai.org.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że:

1. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu 
udziału na „XXVII Ogólnopolskim spotkaniu Wielbicieli Sathya Sai Baby”

2. Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z udziałem w „XXVII 
Ogólnopolskim spotkaniu Wielbicieli Sathya Sai Baby”. Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w projekcie,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu relizacji zadań wynikających 
z przepisów prawa,

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów archiwizacyjnych,

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej

8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jarosław Karwowski tel. 501 797 992

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji ww. celu,

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


