............................................................................ dnia ....................................................

..............................................
pieczęć zakładu

Komitet Organizacyjny
60. Konferencji Spawalniczej
ul. Bł. Czesława 16-18, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231-00-11 w. 395, 222
fax: 32 231-46-52, 32 331-61-05
e-mail: market@is.gliwice.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa

w 60. Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej.
Termin zgłaszania: 21 września 2018 r.

SPAWALNICTWO W DOBIE PRZEMYSŁU 4.0
16-18 października 2018 r., Sosnowiec
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data i miejsce urodzenia (+ województwo):
PESEL:
Nazwa Firmy/Instytucji

NIP
Adres Firmy/Instytucji (w tym kod pocztowy)
www
tel.

fax

e-mail:

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w bazie Instytutu Spawalnictwa, w celu wydania
zaświadczenia (z możliwością wglądu oraz prawem do ich aktualizowania lub usunięcia):

TAK



NIE 

podpis Uczestnika: ....................................................................................................

Zakwaterowanie – prosimy poniżej zaznaczyć wybór hotelu

Arsenal Palace

albo

w dniu
prosimy wpisać

Bella Notte



15/16.10.2018 r.

oraz dat

Verte: ważne informacje o hotelach
16/17.10.2018 r.



17/18.10.2018 r.

TAK albo NIE 

Ze względów organizacyjnych prosimy również o informację, z której opcji dojazdu autokarem spod hotelu Pan(i) skorzysta:
w dniu 16.10.2018 o godz. 9.30 na otwarcie Targów

prosimy wpisać

TAK albo NIE

w dniu 16.10.2018 o godz. 12.00 na otwarcie Konferencji

prosimy wpisać

TAK albo NIE

albo

Należność za uczestnictwo (Uczestnik: 1200,00 zł, Autor: 600,00 zł od osoby) prosimy przekazać w terminie do
21 września 2018 r. na konto Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, ul. Bł. Czesława 16-18: BANK PEKAO S.A.
O/Gliwice 59 1240 4272 1111 0000 4838 7224 z dopiskiem: „Konferencja Spawalnicza – szkolenie”, podając także nazwisko
Uczestnika.

Konferencja ma charakter edukacyjny

........................................................................

Podpis Uczestnika

.................................................................................

Główny Księgowy

..............................................................................

Dyrektor

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 t.j.) informujemy, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach (44‐100), ul. Bł. Czesława 16‐18, zwany dalej Instytutem,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
 podanie Instytutowi danych osobowych jest dobrowolne.


Rezerwacja miejsc w hotelu zostanie dokonana przez
Instytut Spawalnictwa, na podstawie wypełnionych kart zgłoszenia.
Osobom korzystającym z noclegów w hotelach
Instytut zapewnia dojazd autokarem na miejsce Konferencji.
Informacje o hotelach:

Hotel Diament Arsenal Palace 
ul. Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów
tel.: 32 606 84 84, fax: 32 606 84 00
e-mail: arsenal@hotelediament.pl
ceny (w cenę wliczone jest śniadanie):
— 209,00 zł pokój 1-osobowy
— 254,00 zł pokój 2-osobowy

Hotel Diament Bella Notte 
ul. Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów
tel.: 32 606 82 82, fax: 32 606 82 00
e-mail: bellanotte@hotelediament.pl
ceny (w cenę wliczone jest śniadanie):
— 169,00 zł pokój 1-osobowy
— 209,00 zł pokój 2-osobowy

UWAGA
1. Doba hotelowa obowiązuje:
- od 1400 w dniu przyjazdu,
- do 1200 w dniu wyjazdu.
2. Koszty noclegów pokrywają osoby zgłaszające się na Konferencję – płatność należy
uregulować w hotelu.
3. Wcześniejsze zameldowanie czy też późniejsze wymeldowanie wiązać się będzie
z dodatkowymi opłatami.
4. Dla uczestników Konferencji opłata za parking strzeżony wynosi 20 zł brutto za dobę.
5. Od dnia 24.09.2018 r. wszelkie zmiany rezerwacji lub jej anulowanie należy osobiście ustalać
z recepcją hotelu.

