KARTA ZGŁOSZENIA udziału
w IX KONFERENCJI

„Geomatyka w Lasach Państwowych”
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
11-13 września 2018 r.

Imię i Nazwisko
tytuł naukowy
stanowisko
Instytucja
tel./e-mail do kontaktu
Rezerwacja noclegów*

z 10 na 11 września (dopłata 70 zł/os.)
z 11 na 12 września
z 12 na 13 września

Rezerwacja posiłków*

10 września:
11 września:
12 września:
13 września:

kolacja (w godz. 19-22:00, dopłata 25 zł/os)
śniadanie, obiad, kolacja,
śniadanie, obiad, kolacja,
śniadanie, obiad

Dane do faktury:
Nazwa:
Adres:
NIP:
Forma płatności*

przelew 14 dni po konferencji / gotówka

Uwagi
Wysyłający zgłoszenie
* Niepotrzebne skreślić
Zgłoszenie niniejsze traktowane jest jako dowód zawarcia umowy. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa
wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym
terminie do 7 września 2018 r.uczestnik ponosi koszty w wysokości 50% zadeklarowanej opłaty. Osoby, które do
7 września 2018 r. nie zgłosiły pisemnej rezygnacji ponoszą pełną odpłatność.
Kwalifikacja zgłoszeń udziału zostanie przeprowadzona przez organizatora do 24 sierpnia 2018 r. i opublikowana
na liście uczestników na stronie www.cepl.sggw.pl.
Akceptujemy warunki udziału w konferencji i zobowiązujemy się do zapłaty kosztów uczestnictwa stosownie
do powyższych rezerwacji.

..........................................................
data i podpis osoby upoważnionej

Dodatkowe informacje:
Podpisane potwierdzenie uczestnictwa można przesłać:
faxem:
046 / 874 83 74
lub skan pocztą elektroniczną:
kinga_borowska@lzd.sggw.pl
Ostateczny termin przysyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2018 r.
Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w Konferencji determinować będzie ilość miejsc
przewidziana na poszczególne jednostki PGL LP i instytucje spoza PGL LP.
Podstawowy koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 750 złotych brutto.
Kwota za niezamówione noclegi i posiłki zostaje odliczona od kwoty podstawowej.
Opłatę za uczestnictwo można uiścić przelewem do 14 dni po konferencji, ewentualnie
gotówką w trakcie konferencji (prosimy o zaznaczenie sposobu płatności w karcie
zgłoszenia).
Odbiór faktur przy rejestracji i w trakcie konferencji w sekretariacie (Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej, pokój 24)
W sprawach organizacyjno-logistycznych, w tym rezerwacji noclegów i posiłków dla kierowców
nie będących uczestnikami konferencji, prosimy o kontakt z sekretariatem: tel. 46 874 83 74,
e-mail: kinga_borowska@lzd.sggw.pl temat: „Konferencja „Geomatyka 2018”
Dodatkowe informacje, w tym komunikaty oraz elektroniczna wersja formularzy
zgłoszeniowych, znajdują się na stronie DGLP: www.geomatyka.lasy.gov.pl.

