STOWARZYSZENIE POLSKA IZBA URBANISTÓW
ul. Mokotowska 4/6 pok. 212, 00-641 Warszawa
tel./fax.: 22 825-23-97
e-mail: biuro@izbaurbanistow.org
Nr KRS: 0000527049
REGON: 361546529
NIP: 7010488662
PKO Bank Polski SA nr konta: 49 1020 1055 0000 9402 0344 9857
—————————————————————————————————————————————————————————————————

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM

"Planowanie przestrzenne a ochrona przeciwpowodziowa”
Problematyka ochrony przeciwpowodziowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Seminarium odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie na ul. Mokotowskiej 4/6 sala nr 6
Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać na adres biuro@izbaurbanistow.org lub faksem: 22 825 23 97, a następnie, ze względu
na podpisy i pieczęcie, odesłać pocztą na adres Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów. Dodatkowe informacje tel.: 502-345-212

Data seminarium:

2 września 2015 r.

1. ..................................................................................... ..................................................................................... .…......
2. ..................................................................................... ..................................................................................... ...........
3. ..................................................................................... .............................................................................................. ….......
Imię i nazwisko

Miejsce pracy / Stanowisko
DANE DO WYSTAWIENIA RACHUNKU

Nazwa firmy:
Dokładny adres:
Telefon (z numerem kierunkowym)

Faks (z numerem kierunkowym)

E-mail:
Numer NIP:
Niniejszym upoważniam Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy.
Pieczęć firmy i podpis ............................................................................................................................................................................

Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty, która wynosi:
a) Członkowie Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów – 150 zł,
b) pozostali Uczestnicy – 300 zł.
2. Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od daty zgłoszenia nie później jednak niż do 28 sierpnia 2015 r.
3. Wpłaty należy dokonać wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, ul. Mokotowska 4/6
p.212, 00-641 Warszawa, numer konta PKO BP 49 1020 1055 0000 9402 0344 9857
4. Rachunek otrzymają Państwo e-mailem na adres podany w formularzu, jedynie w niektórych przypadkach będzie
wysłany pocztą.
5. Za termin wpłaty uznaje się termin wpływu należności na konto Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium, wpłacone kwoty będą zwracane, jeżeli rezygnacja nastąpi
pisemnie, najpóźniej do 26 sierpnia 2015 r.
7. Opłata seminaryjna obejmuje m.in. koszty materiałów seminaryjnych oraz poczęstunku.
8. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium zostanie przesłane na podany na formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail.
10. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Seminarium.
Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów informacji zawartych w formularzu zgłoszenia. (Informacje
te będą wykorzystywane w bieżącej działalności Stowarzyszenia, np. przy organizacji konferencji i szkoleń. Bez zgody właściciela dane nie będą
przekazywane osobom trzecim.) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o następnych warsztatach lub seminariach na podany wyżej adres poczty
elektronicznej.

Data i podpis..........................................................................................................................................................................................

