
Karta zgłoszenia uczestnictwa 
XIX Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń - "Eksploatatorzy dla Eksploatatorów" 

Toruń  13 - 15 maj 2020 r. 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy zeskanować i przesłać na adres  
biuro_seogws@eksploatator.org (z prośbą o potwierdzenie) 

l.p. imię i nazwisko Nr kontaktowy zajmowane stanowisko 

1.       

2.       

3.       

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

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

Nazwa i adres zakładu pracy (ulica, nr, kod pocztowy) 

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

Nr telefonu kontaktowego Nr faksu Adres e-mail 

        

Czy zgłaszam swój udział w wycieczce na Oczyszczalnię Ścieków?       TAK *        NIE * 

Dojazd do oczyszczalni ścieków:       We własnym zakresie   □        Autokar SEOGWŚ   □ 

Koszty uczestnictwa wraz z noclegiem w pokoju dwuosobowym w Hotelu COPERNICUS Toruń 

(zakwaterowanie od godz. 15.00 lub w miarę zwalniania pokoi; doba hotelowa do godz. 11.00) 

Członkowie Stowarzyszenia:     1.290 zł + 23% VAT x ……… (ilość osób) = ……………… zł 

Uczestnicy nie będący członkami stowarzyszenia: 

                              1.490 zł + 23% VAT x ……… (ilość osób) = ……………… zł 

przekazuję na konto: 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej 

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

NIP 676-21-54-839 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 

nr 92 8470 0001 2001 0054 7794 0001  

do dnia 15 kwietnia 2020 r. 

z dopiskiem: "XIX Forum Wymiany Doświadczeń - Toruń 2020 r." 

Uwaga: warunkiem prawidłowego zaksięgowania wpłaty jest podanie na przelewie pełnej nazwy i adresu firmy zgłaszającej. 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT i upoważniamy organizatora do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu. 

 
Nasz NIP: ………………………………………… 
 

Proszę o rezerwację pokoju:           13/14.05.2020 r.     tak / nie * 
                                                           14/15.05.2020 r.     tak / nie * 
 
 

.......................... dnia, ...................... ....................................... ............................................. 

     Pieczątka zakładu pracy  Podpis kierownika instytucji zgłaszającej 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

    

 
* ewentualne sugestie w sprawie zakwaterowania w pokojach proszę zgłaszać do 15 kwietnia 2020 r. 

 

 
SEOGWŚ jest administratorem, gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe a ich przetwarzanie jest 
niezbędne do świadczenia usługi. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z 
Państwem a po jej zakończeniu przez okres wymagany w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych osobowych nie 
będą żadne inne podmioty. 

https://bank.cui.pl/bank6_k/rachunki.do

