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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

      III Międzynarodowa Konferencja nt.: 
 

„MECHANIZACJA, AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W GÓRNICTWIE” 
 
 

Termin konferencji :  15 – 17 czerwca 2016r. 
 

Miejsce:   Hotel STOK
****

  ul. Jawornik 52A, 43 - 460 WISŁA 
 

 

 

Tytuł, stopień, imię i nazwisko…………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Stanowisko…………………………………………………………………………………..……………... 
Tel:. …………………………………………………………………………………………………………. 
Fax: …………………………………………………………………………………………………………. 
E – mail: ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Dane do faktury: 
 

Nazwa i adres Instytucji  
 

Ulica i numer domu  

Kod pocztowy   Miasto  

Nr NIP  

Czy podmiot prowadzi 
działalność gospodarczą? 

TAK NIE 

  

Zgłaszam udział w Konferencji w następujących formach: 
(właściwe zaznacz x) 

1) pobyt (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne) – 1.400,00 zł + (23% VAT) = 1.722,00 zł, 
2) pobyt w pokoju 1 osobowym – 1.600,00 zł + (23% VAT) = 1.968,00 zł,  
3) pobyt autora wygłaszającego referat (nie promocyjny) – 1.200,00 zł + (23% VAT) = 1.476,00 zł, 
4) pobyt autora wygłaszającego referat (nie promocyjny) pokój 1 osobowy – 1.400,00 zł + (23% VAT)  

= 1.722,00 zł, 
5) wygłoszenie i publikacja referatu w materiałach konferencyjnych, 
6) reklama firmy w materiałach konferencyjnych wg przesłanego wzoru – 1.100,00 zł + (23% VAT)  

= 1.353,00 zł, 
7) referat promocyjny – reklama firmy (20 minut) – 1.300,00 zł + (23% VAT) = 1.599,00 zł, 
8) stoisko reklamowe – 2m

2 
 – 900,00 zł + (23% VAT) = 1.107,00 zł  (dodatkowa powierzchnia do negocjacji), 

9) inne formy udziału (wg uzgodnień z organizatorem). 
 

Zgłaszam referat nt.: „......................................................................................................... 
............................................................................................................................................
...................................................................................................” 
 

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/pl/konferencje/2016 - 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. 
 

Akceptuję/Akceptujemy Regulamin uczestnictwa w Konferencji (dostępny na stronie internetowej  

www.cbidgp.pl/pl/konferencje/2016).  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby Konferencji (Ustawa 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. jt. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

       podpis Uczestnika                                                                     podpis Gł. Księgowego                                                    podpis Dyrektora/Prezesa 

 

 

 

UWAGI: 

http://www.cbidgp.pl/pl/konferencje/2016
http://www.revitare-conf.pl/media/Konf_ustron_Regulamin_uczestnictwa.pdf
http://www.cbidgp.pl/pl/konferencje/2016

