
 

IV KONFERENCJA SZKOLENIOWA 

Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków  

30 maja 2019 r. 

Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6 

 

 

 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń  
Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku  

 
 
 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa Oddział w Gdańsku 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres 

projekty@gdansk.enot.plnajpóźniej do dnia 30.04.2019 r. 

 

Zgłaszam(y) swój udział w konferencji w następującej formie: 

Tabela 1. 

FORMA UCZESTNICTWA 

OPŁATA DLA 
CZŁONKÓW SITP 

FUNKCJONARIUSZY 
PSP 

OPŁATA  
DLA OSÓB/FIRM 

NIEZRZESZONYCH 
 

LICZBA OSÓB 
 

ŁĄCZNA KWOTA ZA 
UCZESTNICTWO  
W KONFERENCJI 

1 2 3  5 

Uczestnictwo 170 zł/osoby   220 zł/osoby 
 

 

 

Własny punkt informacyjno-

wystawowy 
          1 000 zł              1 500 zł 

 

Wykład sponsorowany * 500 zł  

Artykuł sponsorowany/reklama 

w opublikowany w materiałach 

konferencyjnych* 

250 zł 

 

RAZEM ZA UDZIAŁ:  

*)Możliwość przeprowadzenia wykładu sponsorowanego należy potwierdzić z organizatorem. Decyduje kolejność zgłoszeń. W cenie publikacja  

w materiałach konferencyjnych. 

**)Wytyczne dotyczące artykułu zostaną przekazane na wskazany w formularzu adres mailowy. Opłata nie dotyczy publikacji wykładu sponsorowanego. 

 

 

Uwaga!  

Opłata dla członków SITP dotyczy jedynie osób z opłaconymi w terminie składkami za 2018 r., tj. do końca grudnia 

2018 r.– wg listy uzyskanej z ZG SITP.  

 

W cenie dla każdego uczestnika zapewniono: 

− udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, kawę, obiad,  

− dla osób zainteresowanych - zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności - konieczność potwierdzenia 

uczestnictwa najpóźniej do dnia 10.05.2019 r. na adres projekty@gdansk.enot.pl 

 

Dla firm za dodatkową opłatą przewidziano: 

możliwość wygłoszenia wykładu sponsorowanego, punkt informacyjno-wystawowy, artykuł/reklama opublikowane 

w materiałach konferencyjnych zgodnie z cennikiem zawartym w tabeli 1. 
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Tabela 2.  

DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY ODDZIAŁ SITP* 

1 2 3 

Imię i nazwisko 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

DANE DO FAKTURY: 

Nazwa firmy / Imię i nazwisko 

Kod i nazwa miejscowości 

Ulica, nr domu / lokalu / mieszkania 

Tel, e-mail 

NIP 

  

  

  

  

  

* należy podać nazwę Oddziału (dotyczy członków SITP z opłaconymi w terminie składkami za 2018 rok, będącymi na liście członków  

w ZG SITP). 

 

Liczba miejsc ograniczona – o kolejności decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem 

wpłaty. 

Dane do wpłaty: 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w  Gdańsku 

ul.Rajska 6, 80-850 Gdańsk NIP: 583-001-03-61 

Nr rachunku w Santander Bank Polska: 04 1090 2590 0000 0001 2331 7674   

Z dopiskiem: „IV Konferencja SITP - Gdańsk”.  

 

W sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z p. Pauliną Orłowską (731 731 224, 

projekty@gdansk.enot.pl) 

 

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

 

 

 

…………………………………. 

 

 

…………………………………… 

 

 

……………………………………. 

Pieczęć adresowa firmy Data Pieczęć imienna i/lub podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email iodo@gdansk.enot.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych i marketingowych naszej organizacji na podstawie stosownych zapisów 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. 

3. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu istnienia podstawy prawnej ich przetwarzania, lecz nie dłużej niż od momentu udzielenia dobrowolnej 

zgody do chwili jej cofnięcia. 

4. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości 

realizacji powyższych celów. 

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

 

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 otrzymywanie informacji dotyczących organizowanych konferencji przez Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Pożarnictwa Oddział Gdańsk w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

□ TAK   □ NIE 

………………………………………………… 

Podpis 


