
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Buduj z nami
dziedzictwo
Św.Hildegardy
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Św. Hildegardy

Propozycja dla członków wspierających



PO CO DZIAŁAMY?
Aby propagować  i rozpowszechniać nauki Św. Hildegardy z Bingen, jak również
działamy w sferze ochrony i promocji zdrowia duchowego i fizycznego, opierając
swoją działalność o filary zdrowia Św. Hildegardy.

Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Św. Hildegardy



Człowiek czyni wszystko według zamysłów swych
myśli.
Dusza dostarcza organizmowi pożywienia i napojów
dla jego orzeźwienia, aby człowiek tym się raczył.
Ponieważ siłą swoją decyduje jak jest zbudowane
ciało we wszystkich jego narządach, gdy wskazuje
wszystkim ich miejsce,
napełnia wnętrzności swoją siłą
i pozwala im wspólnie ze sobą żyć.

ŚW. HILDEGARDA Z BINGEN, 
LIBER DIVINORUM OPERUM



CO MOŻEMY WSPÓLNIE ZROBIĆ?
Członkostwo w naszym Towarzystwie daje szereg możliwości, ale przede
wszystkim pozwala połączyć siły w zakresie szerzenia dziedzictwa Św.
Hildegardy z Bingen. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat
mniszki z Bingen, ale zależy nam wyłącznie na rzetelnej, merytorycznej wiedzy,
popartej autorytetem ekspertów. Nie mamy wątpliwości, iż zalecenia Św.
Hildegardy odpowiadają na największe dzisiaj wyzwania zdrowotne, dlatego
popularyzacja jej wskazówek jest dzisiaj kluczowa. Działamy w oparciu o statut.

Poniżej dowiecie się Państwo dlaczego warto do nas  
przystąpić.

Zapraszamy do zapisania się do
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół
Św. Hildegardy



Dlaczego warto przystąpić do Towarzystwa?

"Nie mamy wątpliwości, iż coraz większa grupa Polaków poszukuje informacji na
temat Świętej Hildegardy i jej zaleceń, ale to również ludzie ceniący sobie rzetelną
wiedzę na temat mniszki i jej wskazówek. Celem naszego Towarzystwa jest stanie na
straży wiarygodności w zakresie krzewienia dziedzictwa Świętej Hildegardy.
Jednocześnie pragniemy zaprosić do współpracy wszystkie podmioty, które swoją
działalność opierają na wskazówkach mniszki i którym - podobnie jak nam, zależy
na merytorycznym przekazie.

Nie mamy wątpliwości, iż wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej.  Członkostwo
w Towarzystwie Przyjaciół Św. Hildegardy będzie doskonałym uzupełnieniem
Państwa działalności, niewątpliwie podniesie wiarygodność i przyniesie realne,
mierzalne korzyści."

                                                                          Z wyrazami szacunku,
                                                                                         Jolanta Zajdel
                                Prezes Towarzystwa Przyjaciół Św. Hildegardy



Zasady członkostwa w Polskim
Towarzystwie Przyjaciół Św. Hildegardy

DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA
Podstawą przyjęcia jest
deklaracja członkowska.

SKŁADKA
CZŁONKOWSKA
Członkostwo wiąże się z
opłaceniem rocznej składki.

DZIAŁALNOŚĆ
OPARTA O ZASADY
ŚW. HILDEGARDY
Członkiem może zostać
wyłącznie podmiot opierający
swoją działalność choćby
częściowo o zalecenia Św.
Hildegardy.

AKCEPTACJA
STATUTU
Każdy nowy podmiot
przystępujący do Towarzystwa
zobowiązany jest do zapoznania
się ze statutem.



LOGOTYP NA STRONIE TOWARZYSTWA

W ramach członkostwa na stronie Towarzystwa będzie na stałe logotyp
podmiotu członkowskiego.

BANER NA STRONIE TOWARZYSTWA

WSPARCIE MERYTORYCZNE

W ramach członkostwa na stronie Towarzystwa oferujemy wyświetlanie baneru
reklamowego przez cały miesiąc, wybrany przez podmiot członkowski.

Osoby zainteresowane zaleceniami Św. Hildegardy poszukują rzetelnej wiedzy,
dlatego Towarzystwo służy wsparciem eksperckim.

Kluczowe korzyści
wynikające z członkostwa 



UDZIAŁ W COROCZNYM SYMPOZJUM TOWARZYSTWA

W ramach członkostwa proponujemy bezpłatne stoisko podczas trwania
Sympozjum.

WPIS NA STRONIE + REKOMENDACJE

MAILING DO BAZY TOWARZYSTWA

W ramach członkostwa proponujemy wpis na blogu oraz informację w zakładce
"rekomendacje" na temat firmy oraz produktów/usług, jak również informację
w mediach społecznościowych.

Raz w roku oferujemy wysyłkę newslettera z informacją o podmiocie
członkowskim, po wcześniejszym ustaleniu treści.

Kluczowe korzyści
wynikające z członkostwa



PATRONAT TOWARZYSTWA

DZIAŁANIA ONLINE 

W ramach członkostwa Towarzystwo oferuje swój logotyp na stronie firmy oraz
patronat nad wydarzeniami organizowanymi przez dany podmiot.

Dwa razy w roku oferujemy wspólne działania online ( na przykład webinary 
 lub live w mediach społecznościowych ).

Kluczowe korzyści
wynikające z członkostwa



Jesteśmy otwarci na Państwa
indywidualne oczekiwania.

KOSZT ROCZNEGO CZŁONKOSTWA

Roczna składka wynosi 1500 zł



Zachęcamy do
kontaktu!
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
ŚW. HILDEGARDY

ul. Kielecka 33, Święta Katarzyna, 26-010 Bodzentyn

email: jola@zajdel.pl

kontakt telefoniczny: 668 321 800 lub 796 128 551


