
Gdańsk, czerwiec 2008

Szanowni Państwo, Drodzy Areopagici!

Rusza nowy projekt areopagowy, tworzymy więc nową bazę adresową!

Formularz zgłoszenia dołączamy do tego listu. Nie zwlekajcie Państwo z jego wypełnieniem, podpisaniem i wysła-
niem na adres Gdańskiego Areopagu. Jedna wypełniona ankieta to jedno dwuosobowe zaproszenie na Gdański 
Areopag. Pary – małżonków, rodzica i dziecka czy przyjaciół – prosimy więc o wypełnienie jednej ankiety. Dzie-
ci, które ukończyły gimnazjum, a chciałyby uczestniczyć w Gdańskim Areopagu, muszą wypełnić własną ankietę. 
Formularz – to informacja dla Państwa przyjaciół i znajomych, którzy chcieliby przystąpić do naszego grona – 
znaleźć można na stronie:  www.areopag.pl. Co istotne, ankiety przesyłać można tylko listem tradycyjnym, bowiem 
wobec ustawy o ochronie danych osobowych konieczny jest Państwa odręczny podpis. Czekamy do 31 lipca 2008.

Mamy nowe propozycje aktywności areopagowej, stąd w ankiecie pozwoliliśmy sobie zawrzeć pytania, na które 
odpowiedzi ułatwią nam konstruowanie programu adresowanego do konkretnych grup społecznych i zawodowych 
– dzieci, rodziców, prawników czy lekarzy – a także zapraszanie Państwa do współtworzenia Gdańskiego Areopagu. 

Telefoniczna recepcja jest przeszłością. W obliczu skarg na dotychczasowy system rezerwacji miejsc, w listopa-
dzie obowiązywać będzie już nowa formuła. Ze świadomością ułomności każdego systemu wprowadzamy kontakt 
drogą e-mail. Każdy z areopagitów po otrzymaniu pocztą tradycyjnego zaproszenia w postaci książeczki, wyłącznie 
drogą e-mailową będzie wskazywał te wydarzenia, w których chce uczestniczyć. Nazwiska uczestników wyłonimy 
w losowaniu. Pocztą e-mailową odsyłać będziemy numery rezerwacji. 

Szanowni Państwo!
W niedzielę, 15 czerwca, o godz. 13.30, zapraszamy Państwa z aparatami fotograficznymi pod Złotą Bramę 
w Gdańsku. Będzie to krótkie spotkanie, spojrzenie na ten stary, pełen symboliki obiekt. Osiem alegorii ożyje 
spacerując między przechodniami. Zgoda, którą uczyniliśmy patronką najbliższego Areopagu, zaprasza 
do wspólnych zdjęć.

Z nadzieją i radością informujemy, że gościem specjalnym otwarcia areopagowego projektu „Złota Brama” będzie 
prof. Aleksander Wolszczan, astronom, którego przecież nikomu przedstawiać nie trzeba, odkrywca pierwszych 
planet spoza Układu Słonecznego.

Z szacunkiem

Forum Dialogu – Gdański Areopag



Ankieta areopagowa
Formularz zgłoszenia*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszenia niezbędnych 
do realizacji procesu rejestracji 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 
roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

* Uwaga! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie wszystkich rubryk 

podpisy

Imię / nazwisko / wiek

Adres e-mail (wspólny)

Adres korespondencyjny (wspólny)

Numer telefonu kontaktowego

Wykształcenie (specjalizacja, osiągnięcia naukowe) 

Zawód wykonywany i miejsce pracy

Przynależność do organizacji o charakterze społecznym (edukacyjne, charytatywne, religijne, 
non profit, z wyłączeniem partii i inicjatyw politycznych)
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