KARTA ZGŁOSZENIA
II KONFERENCJA SZKOLENIOWA
na promie do Szwecji w dniach 24 - 27.09.2016 r.
„Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
budynków – w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych"
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z dowodem
wpłaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną
na adres:
ODDZIAŁ GDAŃSKI

PORTOWA STRAŻ
POŻARNA FLORIAN

ewelinaszmytke@wp.pl
najpóźniej do dnia 10.09.2016 r.

Niniejszym zgłaszam(y) w sposób wiążący swój udział w seminarium jw., w następującej formie:

FORMA UCZESTNICTWA

OPŁATA DLA CZŁONKÓW
SITP Z OPŁACONYMI
SKŁADKAMI ZA 2015 R.
ORAZ FUNKCJONARIUSZY
PSP

*)

1

2

3

Uczestnictwo podstawowe
– w kabinie 4 – osobowej
Uczestnictwo podstawowe
– w kabinie 3 – osobowej
Uczestnictwo podstawowe
– w kabinie 2 – osobowej
Uczestnictwo podstawowe
– w kabinie 2 – osobowej
PREMIUM (2 łóżka + okno)
Własny punkt informacyjnowystawowy dla firm będących
członkami wspierającymi SITP
+ wykład sponsorowany**)
Własny punkt informacyjnowystawowy dla pozostałych firm
+ wykład sponsorowany**)
Udział członków SITP oraz
Funkcjonariuszy PSP w wykładach
1 dnia przed wypłynięciem Promu
Udział pozostałych osób w
wykładach 1 dnia przed
wypłynięciem Promu

DOPŁATA DLA POZOSTAŁYCH
OSÓB
(SPOZA SITP I PSP)
+ 150,00 zł/osobę

DOPŁATA
do kabiny
z oknem
(+200
zł/osobę)***)

4

5

1 250 zł/osoby
1 450 zł/osoby
1 850 zł/osoby
2 200 zł/osoby

Nie dotyczy

2 500 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3 500 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Bezpłatnie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100 zł/osoby

Nie dotyczy

Nie dotyczy

*) Prosimy o zaznaczenie w kolumnie 3 znakiem „X” wybranej przez
Państwa formy uczestnictwa oraz wypełnienie odpowiednio kolumny 2
tablicy „DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY”.
**) KWOTA NIE OBEJMUJE MIEJŚĆ W KABINACH.

***) Prosimy o zaznaczenie
w kolumnie 4 i 5 znakiem „X” wybranych przez
Państwa opcji dodatkowych. Zniżka dla członków
SITP dotyczy jedynie osób z opłaconymi w terminie
składkami za 2015 r.

Uwaga!
Wszystkie kabiny mają w standardzie 4 łóżka i są sprzedawane, jako 2-osobowe, 3-osobowe
lub 4-osobowe. Wśród tych kabin dostępnych jest tylko 5 kabin z oknem.
Dostępne są tylko 4 kabiny PREMIUM.
O przydziale kabin decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Prosimy o kontakt przed dokonaniem przelewu, celem potwierdzenia dostępności kabin:
Mailowo – adres j.w.: ewelinaszmytke@wp.pl
Telefonicznie: 784 867 413
1

DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY
2

1
Imię i nazwisko

ODDZIAŁ SITP*
3

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa firmy
Kod i nazwa miejscowości
Ulica, nr domu / lokalu / mieszkania
Tel/ fax / e-mail
NIP
DANE DO FAKTURY
(DANE PLATNIKA)
JEŻELI SĄ INNE NIŻ POWYŻEJ
* należy podać nazwę Oddziału (dotyczy członków SITP z opłaconymi w terminie składkami za 2015 rok, będącymi na liście członków
w ZG SITP).

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona - o kolejności decyduje data wpłaty (wpływu) na konto.
Potwierdzam wpłatę w wysokości …………… zł na konto Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” Sp. z o.o.,
ul. mjr Henryka Sucharskiego 71, 80-601 Gdańsk, z dopiskiem
„II Konferencja na Promie SITP Gdańsk + imię i nazwisko uczestnika”.
Nr rachunku bankowego w PKO SA: 77 1240 1268 1111 0000 1542 9412.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konferencji danych osobowych w celach
związanych z Konferencją.
Niniejszym wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

………………………………….
Pieczęć adresowa firmy

……………………………………
Data

2

…………………………………….
Pieczęć imienna i/lub podpis

