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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

I Międzynarodowa konferencja nt.: 
 

„JESIENNA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO” 

 
 

Termin konferencji :  10 – 12 października 2018r. 
 

Miejsce:   Hotel STOK
****

  ul. Jawornik 52A, 43 - 460 WISŁA 
  

 

 

Do udziału w konferencji zgłaszamy: 
 

Lp.          Nazwisko i imię Stanowisko Telefon + adres e-mail 

1. 
   

2. 
   

3.    

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa – 02 października 2018r. 
 

Dane do faktury: 

Nazwa i adres Instytucji  
 

Ulica i numer domu  

Kod pocztowy   Miasto  

Nr NIP  

Czy podmiot prowadzi 
działalność gospodarczą? 

TAK NIE 

 

Cena konferencji – obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące  
wynosi  – 1.400,00 zł + (23% VAT) = 1.722,00 zł. 
W przypadku zakwaterowania w pokoju 1 osobowym cena wynosi – 1.600,00 zł + (23% VAT) = 1.968,00 zł. 
 

 

Proszę wysłać fakturę na adres (jeżeli jest inny niż powyżej): 

Nazwa i adres Instytucji 
 
 

Ulica i numer domu 
 

Kod pocztowy  Miasto  
 

 

Warunki rezygnacji dostępne na stronie internetowej www.cbidgp.pl/konferencje - Regulamin uczestnictwa 
 

Oświadczam(y), że kwota ……………….... słownie……………………………………………………………………………….. zostanie 
przekazana w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji, na konto Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 
Podziemnego Sp. z o.o. ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny. Bank Spółdzielczy Tychy Nr rachunku 75 8435 0004 0000 0002 3908 
0001. 
 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez Spółkę Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach oraz Stowarzyszenie 
Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34”  w Katowicach (zwanych dalej: Administratorami): 

 moich danych osobowych, które zostały przekazane Administratorom w czasie rejestracji, w celu nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, 
przeprowadzenia Konferencji oraz kwestii rachunkowych i windykacyjnych* - brak zgody będzie skutkować nieprzyjęciem karty zgłoszenia 

 moich danych osobowych, które zostaną udostępnione i utrwalone w czasie Konferencji, w tym mojego wizerunku, w celu promowania 
działalności Administratorów*.  
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami Administratorów zamieszczonymi w Regulaminie uczestnictwa w Konferencji i akceptuje ich 
treść. 
 

* należy zaznaczyć właściwą/-we zgodę/-dy 
 

 
 
 

Data ........................................................... 

                           
 ……………………………………                                                                    ……………………………………. 

                      Główny księgowy                                                           Prezes/Dyrektor 
 

 
 

 

1.……..…………………………         
 (podpis uczestnika) 

 

 2.……..………………………… 
 (podpis uczestnika) 

 

 3.……..………………………… 
 (podpis uczestnika) 

    

 

 

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać do Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny (faksem (32) 31 74 609; 
(32) 32 42 205, e-mailem: j.salwierak@cbidgp.pl lub okidk@cbidgp.pl). 
 

UWAGI: 

http://www.cbidgp.pl/konferencje
mailto:j.salwierak@cbidgp.pl
mailto:okidk@cbidgp.pl

