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M A Ł O P O L S K A  O K R Ę G O W A  I Z B A  A R C H I T E K T Ó W  R P

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

ZGŁOSZENIE 

Udziału w szóstej edycji konferencji tematycznej
Architekt, inżynier budownictwa. Różne zawody – wspólny cel

9–10 listopada 2018 Krynica-Zdrój  
Miejsce konferencji: hotel „Czarny Potok”, ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój

Imię i nazwisko:  ________________________________________________________________________________________

Adres do korespondencji: ul.  ______________________________________________________________________________

Kod pocztowy: ____-_______, Miejscowość:  _________________________________________________________________

Izba okręgowa:  _________________________________________________________________________________________

Urząd/Instytucja:  _______________________________________________________________________________________

Stanowisko:  ___________________________________________________________________________________________

Telefon:  _______________________________________________________________________________________________

e-mail:  _______________________________________________________________________________________________

Zgłaszam udział w Konferencji:

Z noclegiem: _____ bez noclegu: _____

Proszę o zarezerwowanie noclegów w terminie: od: ___________ do ___________ = liczba noclegów _____

Pokój jednoosobowy: ___________; Pokój dwuosobowy: ___________

Imię i nazwisko drugiej osoby (pole wymagane przy pokoju dwuosobowym): 

______________________________________________________________________________________________________

Uwaga: Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów otrzymują 50% zniżki. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Niniejsze zgłoszenie prosimy przesłać do 23 października 2018 roku pocztą elektroniczną na adres: malopolska@izbaarchitektow.pl lub pocz-
tą tradycyjną do biura Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na adres: Małopolska Okręgowa Izba Architektów ul. Kraszewskiego 36, 
30-110 Kraków, tel. 12 427 26 47
Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych do celów organizacji 
konferencji oraz przygotowania publikacji pokonferencyjnej.

• Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju 
1 osobowym wynosi: 400,00 zł brutto (1 nocleg ze śniadaniem, dwa obiady, kolacja, konferencja).

• Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju 
2 osobowym wynosi: 350,00 zł brutto (1 nocleg ze śniadaniem, dwa obiady, kolacja, konferencja).

• Koszt uczestnictwa w konferencji bez noclegu wynosi: 200,00 zł brutto (dwa obiady, kolacja, konferencja).
• Noclegi dodatkowe przed konferencją i po konferencji dla uczestników w cenach promocyjnych: pokój 1-osobowy ze śniadaniem 270,00 zł; pokój 

2-osobowy ze śniadaniem – 300,00 zł (150 za osobę). 

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobo-
wych do celów organizacji konferencji oraz przygotowania publikacji pokonferencyjnej.

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP nie ponosi odpowiedzialności za poziom świadczonych usług ho-
telowych, z zastrzeżeniem art. 473 § 2 k.c. Wszelkie zastrzeżenia uczestników Konferencji w tym zakresie będą 
przekazywane przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP bezpośrednio do podmiotu świadczącego usługi 
hotelowe na potrzeby organizacji Konferencji, który jest w tym zakresie podmiotem odpowiedzialnym.
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