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DOM WCZASOWY VIS 
JADWIGA DZIERZĘCKA KARTA ZGŁOSZENIA 

III KONFERENCJA SZKOLENIOWA 
SITP Oddział Gdański w dniach 13 – 14 września 2018 r.  

w Domu Wczasowym „MALVIS + VIS” 
Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13 

 
„Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych 

budynków – w aspekcie nowelizacji Warunków Technicznych  
i wprowadzania do stosowania nowych norm". 

 

ODDZIAŁ GDAŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

KW PSP w Gdańsku 

 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z dowodem 

wpłaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną  

na adres Domu Wczasowego VIS  

w Jastrzębiej Górze: 

recepcja@visjastrzebia.pl  

oraz na adres: 

chmielewski.mat91@gmail.com 

najpóźniej do dnia 10.08.2018 r. 

  

 

 

 

 

 

 

DOM WCZASOWY VIS 
Jadwiga Dzierzęcka 

Niniejszym zgłaszam(y) swój udział w konferencji w następującej formie: 

Tabela 1. 

FORMA UCZESTNICTWA   

OPŁATA DLA 
CZŁONKÓW SITP  
Z OPŁACONYMI 
SKŁADKAMI ZA 
2017 R. ORAZ 

FUNKCJONARIUSZY 
PSP 

 

DOPŁATA DLA 
POZOSTAŁYCH OSÓB  

(SPOZA SITP I PSP) 

+ 150,00 zł/osobę 

 

DODATKOWY 
NOCLEG  

12/13 WRZEŚNIA 
2018 R. WRAZ  
Z KOLACJĄ. 

 

 

ŁĄCZNA KWOTA ZA OSOBĘ 
ZA UCZESTNICTWO  
W KONFERENCJI * 

1 2 3 4 5 

Uczestnictwo  
– w pokoju 1 – osobowym  
(z łazienką)** 

800 zł/osoby 950 zł/osoby 
 

120 zł/os. 

 

Uczestnictwo  
– w pokoju 2 – osobowym  
(z łazienką) 

600 zł/osoby 750 zł/osoby 
 

120 zł/os. 

 

Własny punkt informacyjno-
wystawowy dla firm będących 
członkami wspierającymi 
SITP 

+ wykład sponsorowany  
(1 osoba ma zapewniony 
nocleg w cenie punktu) 

2 000 zł 

 

Własny punkt informacyjno-
wystawowy dla pozostałych 
firm + wykład sponsorowany  
(1 osoba ma zapewniony 
nocleg w cenie punktu) 

3 000 zł 

 

RAZEM ZA UDZIAŁ:  

*) Prosimy o wpisanie w kol. 5 łącznej kwoty za pobyt za osobę, uwzględniając należne zniżki, jeżeli takie się należą. 

**) Dostępne są jedynie 2 pokoje 1-osobowe. 

Dla chętnych istnieje możliwość przyjazdu dzień wcześniej, tj. 12 września 2018 r. Będzie zarezerwowany nocleg oraz kolacja. 
Należy w taki przypadku dodatkowo uwzględnić kwotę z kol. 4 w tabeli powyżej. 

 
Uwaga!  
Opłata dla członków SITP dotyczy jedynie osób z opłaconymi w terminie składkami za 2017 r.,  
tj. do końca grudnia 2017 r. – wg listy uzyskanej z ZG SITP.  
Istnieje możliwość pozostania na weekend 15 i 16 września br. – w porozumieniu indywidualnie z Recepcją 
Ośrodka „VIS”.     
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W cenie pobytu zapewniono: wyżywienie w dniach 13/14.09.2018 r.: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad 
serwowany oraz uroczysta kolacja lub grill. W dniu 14.09.2018 r. wyjazd po obiedzie.  
W ramach Konferencji przewidywany jest rejs po Zatoce Puckiej – w cenie. Parking – bez dodatkowych opłat. 
 
Dla firm organizatorzy oferują stoisko wystawiennicze wraz z wykładem sponsorowanym i możliwością 
rozdania materiałów reklamowych uczestnikom konferencji. W cenie stoiska 1 przedstawiciel firmy ma 
zapewniony nocleg z wyżywieniem – zgodnie z opłatą w Tabeli 1. 
Uwaga! Możliwość przeprowadzenia wykładu sponsorowanego należy potwierdzić z organizatorem.  
O tej możliwości decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają firmy będące Członkami 
wspierającymi SITP O/Gdański.  
 
Tabela 2.  

 
DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY  

 
ODDZIAŁ SITP* 

1 2 3 

Imię i nazwisko  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 PŁATNIKA) 

 

JEŻELI SĄ INNE NIŻ POWYŻEJ  

 

 

 

* należy podać nazwę Oddziału (dotyczy członków SITP z opłaconymi w terminie składkami za 2017 rok, będącymi na liście członków  
w ZG SITP). 

UWAGA!  
Liczba miejsc ograniczona - o kolejności decyduje data wpłaty (wpływu) na konto. 
NA FAKTURZE BĘDZIE „USŁUGA HOTELOWA”. KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA JEDNAK CERTYFIKAT 
UDZIAŁU W KONFERENCJI. 
 
Potwierdzam wpłatę w wysokości …………… zł na konto: 
Domu Wczasowego „VIS” Jadwiga Dzierzęcka 
Adres: Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13 
NIP: 587-100-03-13 
Nr rachunku bankowego w BANKU MILLENNIUM: 51 1160 2202 0000 0000 8846 3498   
Z dopiskiem: „III Konferencja SITP O/Gdańsk + imię i nazwisko uczestnika”.  
 
Prosimy o kontakt przed dokonaniem przelewu, celem potwierdzenia dostępności pokoi:  
Recepcja Ośrodka VIS: tel. 667 421 303 lub mailowo: recepcja@visjastrzebia.pl              
 
W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt: Kol. Tadeusz Szmytke tadeuszszmytke@tamapoz.pl lub 
tel. kom. 608 704 028, natomiast w sprawach organizacyjnych: Kol. Wojciech Tomczak: wojttom@op.pl 
lub tel. kom. 503 132 813. 
 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konferencji danych osobowych wyłącznie  
w celach związanych z Konferencją. 

Niniejszym wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.  
 

 

 

 

…………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………. 

Pieczęć adresowa firmy Data Pieczęć imienna i/lub podpis 
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Administratorem w/w danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2. Dane przetwarzane są w zakresie organizacji i przebiegu konferencji niniejszej konferencji. Uczestnik posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz dla 

celów organizacji i przebiegu niniejszej konferencji.  

□ TAK   □ NIE 

Wyrażam zgodę na udostępnienie w/w danych osobowych partnerowi konferencji – DOM WCZASOWY VIS Jadwiga Dzierzęcka z siedzibą w Jastrzębiej 

Górze przy ul. Królewskiej 5 celem przedstawienia informacji związanych z organizacją niniejszej konferencji.  

□ TAK   □ NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących organizowanych konferencji przez Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1219). 

□ TAK   □ NIE 


