Kraków, 30 kwietnia 2018 roku

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na doroczny zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków do Krakowa,
który odbędzie się w dniach 17-19 września br. (plan zjazdu w załączniku). Wszyscy
wykładowcy potwierdzili już swoje przybycie. Środowisko krakowskich dogmatyków bardzo
się cieszy, że po 30 latach ponownie będziemy gościć Towarzystwo w królewskim Krakowie.
Zarezerwowaliśmy dla Was około 100 miejsc noclegowych. Ze względu na chęć ograniczenia
kosztów zjazdu, są to miejsca w gościnnych krakowskich klasztorach i hostelach
prowadzonych przez Kościół. Niemniej, wrzesień to jest nadal „wysoki” sezon turystyczny w
Krakowie; bardzo trudno jest wynająć pokój w tym czasie, a dla instytucji naszego miasta,
także kościelnych, jest to sposób na podreperowanie swojego budżetu. Stąd, nie możemy
sobie pozwolić na rezerwację pokoju, a potem pozostawienie go pustym w przypadku
rezygnacji zapowiedzianego gościa i niezapłacenie za rezerwację.
W związku z tym, będziemy przyjmować zgłoszenia na wrześniowy zjazd TTD w dwóch
etapach. Tym, którzy przyślą formularz zgłoszeniowy (w załączniku) do 1 lipca br.
zapewnimy wygodne miejsce noclegowe w centrum Krakowa; wszyscy, którzy zgłoszą się
później będą musieli zatroszczyć się o nocleg sami. Drugi etap zgłaszania się na zjazd
zamkniemy 15 sierpnia br. Warunkiem rezerwacji miejsca noclegowego jest przesłanie razem
z formularzem zgłoszeniowym bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 złotych na konto TTD
(47 1910 1048 2112 4009 3808 0004; posiadacz konta: Jarosław Kupczak, ul. Stolarska 12,
31-043 Kraków), koniecznie z dopiskiem „zjazd 2018”. W przypadku rezygnacji z przyjazdu
do Krakowa ta zaliczka będzie służyła jako rekompensata dla właściciela za niewykorzystane
miejsce noclegowe. Wszystkie inne opłaty będziemy pobierali na miejscu.
W centrum Krakowa, jak wiecie, mamy problem z miejscami parkingowymi; udało nam się
załatwić pewną ilość miejsc parkingowych bezpłatnych, inne są płatne (ok. 25-30 zł za dobę).
Dlatego bardzo proszę – tak jak to jest zaznaczone na karcie zgłoszeniowej – o wpisywanie,
czy potrzebujecie miejsca parkingowego. W kolejności zgłoszeń będziemy zapełniali wolne
miejsca parkingowe, najpierw bezpłatne, później płatne.

Serdecznie zapraszamy Was do Krakowa,
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
Prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków

