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KARTA  UCZESTNICTWA 

 

 

„Ogólnopolska  Konferencja „Samorządowy  program  budownictwa 

społecznego. Modelowe rozwiązania krajowe i zagraniczne programów dla osób 

niepełnosprawnych” 

 
11 marca 2020 roku 

 
                      Hotel” TeoDorka” Ciechocinek ul. Słońsk Górny 29 

 

 
Imiona  uczestnika:       ...……………………………………………………………….. 

 

Nazwisko uczestnika:   …………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………. 

 

e-mail. :………………………………………  tel. …………..………………………… 

 

Instytucja /organizacja delegująca i finansująca: ……………………………………. 

 

……………………………………………………………………………….………….. 

 

…………………………………………………………………………………….…….. 

 

 

Niniejszym zgłaszam  udział w  Konferencji  oraz proszę o rezerwację : 

 
1.   Nocleg  10/11 marca 2020r.    TAK  / NIE   (zakwaterowanie w pokojach od godz. 14.00)       

 

2.   Nocleg  11/12 marca 2020r.  TAK  / NIE     (koniec doby hotelowej o godz. 10.00) 
     
 

Do dyspozycji uczestników są pokoje jedno lub dwuosobowe w standardzie LUX 

 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu: 
Koszt uczestnictwa obejmuje udział w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi, 

konsumpcje w dniu szkolenia - 250,00 zł 
 
Dodatkowo noclegi wg zamówienia: 

 pokój jednoosobowy 150 zł za / za dobę ze śniadaniem 

 pokój 2 osobowy       200 zł za pokój  / za dobę ze śniadaniem 
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Ostateczny termin zgłoszenia i opłacenia udziału w konferencji  

ze względów organizacyjnych upływa  28 luty 2020 r. 
 
UWAGA 

Kartę potwierdzającą udział w konferencji należy przesłać drogą listową na adres 

TBS „KONKRET” Sp. z o. o. ul. St. Dąbka 6A box 4 ; 80-180 Gdańsk 

lub drogą e-mailową na adres: 
kancelaria.buczynska@gmail.com   ;  angelikapelcer@gmail.com  
  

Niniejszym zobowiązuję  się do uregulowania kosztów szkolenia  zgodnie z  zamówieniem 

na podstawie niniejszej karty w kwocie………………………………...……………..…..…zł   

słownie:…....................................................................…………………………………………. 

 

w terminie do 28.lutego 2020r. na rachunek bankowy:   
TBS Konkret Sp. z o.o Gdańsk  

 

PKO SA  nr rachunek 54 1240 2920 1111 0010 4029 7108 

 
Proszę o wystawienie faktury VAT wg. wskazania: 
 

Nazwa odbiorcy: ……………………………………………………………………….……. 

Adres: ……………………………………………………………………………………..…. 

NIP:  …………………...………..        Czytelny podpis: …………………………………… 

 

Wszelkich informacji szczegółowych  o konferencji udziela: 

 
Irena Buczyńska   883-283-787       kancelaria.buczynska@gmail.com; 

Angelika Pelcer    607-190-437       angelikapelcer@gmail.com  

 
Z pełną ofertą ośrodka , w którym odbywa się konferencja  można zapoznać się na  www.teodorka.pl 

 
Wyrażam zgodę do przetwarzania danych zawartych w niniejszej karcie wyłącznie do celów organizacyjnych 

niniejszej konferencji i ich przechowywania zgodnie z warunkami RODO. 

 

 
Data ………….…………..…..                                                                ……………………..……………………. 
                                                                                                                                     Czytelny podpis 
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