
  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

I SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI 
Ogólnopolski system segregacji odpadów w praktyce samorządów 

4 – 5 czerwca 2018 r., GDAŃSK 

 
DANE DO FAKTURY Nazwa Instytucji:      ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dokładny adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

   
Numer tel.:       …………………………......................... Numer faxu:     ……………………………...................... Numer NIP:      ……………………………....................

   
FAKTURA ELEKTRONICZNA  Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej 

 
Adres-email (faktura elektroniczna):      ………………………………………….…..          Adres-email uczestnika:        ………………………………………………………………. 
 

 

Termin zgłoszenia do dnia 22 maja 2018 r.  
Istnieje możliwość dosłania karty zgłoszenia w terminie późniejszym. O dostępności pokoi decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

KOSZT UCZESTNICTWA I ZAKWATEROWANIA 
(wybór proszę zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X) 

Uczestnik:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Koszt netto: 

1. Uczestnictwo bez noclegu (opłata obejmuje przerwy kawowe,  obiady, 
transport, wejściówki na zwiedzanie obiektów) 

 650,00 zł 

2. 1 nocleg w pokoju 1 osobowym 
(wyżywienie od obiadu 4.06 do obiadu 5.06) 

 260,00 zł 

2 noclegi w pokoju 1 osobowym 
(wyżywienie od kolacji 3.06 do obiadu 5.06) 

 520,00 zł 

1 nocleg w pokoju 2 osobowym 
(wyżywienie od obiadu 4.06 do obiadu 5.06) 

 170,00 zł 

2 noclegi w pokoju 2 osobowym 
(wyżywienie od kolacji 3.06 do obiadu 5.06) 

 340,00 zł 

 
TRANSPORT NA FORUM  (wybór proszę zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X)   

Jestem zainteresowany/zainteresowana transportem z dworca Głównego PKP w Gdańsku do Hotelu Orle 
 

w dniu 3 czerwca o godz. 19:00 
w dniu 4 czerwca o godz. 8:30 

 

ZWIEDZANIE  (wybór proszę zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X)  

Jestem zainteresowany/zainteresowana: 
 
zwiedzaniem Zbiornika Wodnego Kazimierz 
zwiedzaniem Europejskiego Centrum Solidarności 
 

WIZYTA STUDYJNA DO WYBORU  (wybór proszę zaznaczyć poprzez wpisanie A lub B) 
 

A - wizytą studyjną w RIPOK - Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku oraz w bazie Gdańskich Usług Komunalnych  
B - wizytą studyjną w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych przy Oczyszczalni „Wschód”  

 

Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu (suma kwot z pozycji 1-2) w wysokości ………………….…. + 23%VAT* przekażę w terminie 14 dni od otrzymania faktury GFW. 

*Jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie to potwierdzone odpowiednim oświadczeniem to wówczas stosowana będzie zwolniona stawka VAT 

 
 

……………………………………………………….. 
podpis osoby upoważnionej 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA: Szkolenie odbywać się będzie w Hotelu Orle, ul. Lazurowa 8,  80-680 Gdańsk – Sobieszewo; www.orle.com.pl, tel. 502 388 245. W 

przypadku braku miejsc w Hotelu Orle uczestnicy zostaną zakwaterowani w innych hotelach - zapewniony zostanie transport pomiędzy miejscem zakwaterowania  

a miejscem szkolenia. O dostępności pokoi decyduje kolejność zgłoszeń.  

ZGŁOSZENIE: Kartę zgłoszenia należy przesłać na nr fax: 58 305 54 30 lub 58 741 81 50, bądź na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl.  

REZYGNACJA: Rezygnację z udziału w konferencji uznaje się za ważnie zgłoszoną, jeśli zostanie przesłana pod numer faksu: 58 741 81 50 lub 58 305 54 30 lub na 

e-mail pod adres: sekretariat@gfw.pl. W przypadku rezygnacji  1-3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia konferencji obowiązuje obciążenie w wysokości 50% opłaty za 

uczestnictwo. W przypadku rezygnacji w dniu konferencji lub niestawiania się obowiązuje opłata 85% ceny za uczestnictwo. Brak przedpłaty nie oznacza rezygnacji ze 

szkolenia. 

 
 

Gdańska Fundacja Wody zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w wyjątkowych  
oraz losowych okolicznościach – taka informacja zostanie przekazana niezwłocznie. 

http://www.orle.com.pl/
mailto:sekretariat@gfw.pl

