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Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 
oraz  

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 
 

ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE  
 

w dniach 14-15 września 2017 r. (czwartek-piątek) 
 

Hotel Gołuń w Gołuniu k/Wdzydz Kiszewskich 
 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej 

szczebla wojewódzkiego i powiatowego, a także dla zaproszonych przedstawicieli 

firm geodezyjnych i kartograficznych oraz stowarzyszeń. 

 

Temat szkolenia: 

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych 

uregulowań prawnych” 

 
 
 

Przebieg szkolenia:  

 czas szkolenia: czwartek 1130 – 1900, piątek 900 - 1530 

 rejestracja uczestników: czwartek 1030 - 1130  

 w ramach szkolenia wyjazd do Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego 
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: piątek 1230 – 1430 

 w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe, śniadanie, obiady oraz kolacja.  
Szczegółowy plan szkolenia zostanie przesłany w terminie do 31 sierpnia 2017 r. 
 

Koszt uczestnictwa: 430 zł /osoba/ 

 

 Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIA wyłącznie 
pocztą elektroniczną na adres: szkolenie_geodezyjne@wp.pl  

 Faktury i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wystawione przez Zarząd Główny SGP 
Uczestnicy otrzymają po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.  

 Informacji dodatkowych udzielają:  
Katarzyna Szypcio - tel. (58) 30 77 217; katarzyna.szypcio@gdansk.uw.gov.pl 
Barbara Kaczmarczyk - tel. 505 594 841; bkaczmarczyk@autograf.pl 

 
 

 
 

Prezes ZO SGP w Gdańsku 
 

Tomasz Jewsienia 
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FORMULARZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  

Temat szkolenia: Zadania z zakresu geodezji i kartografii w świetle nowych uregulowań prawnych 

Termin: 
Miejsce: 

14-15 września 2017 r. [czwartek - piątek],  
Hotel Gołuń w Gołuniu k/Wdzydz Kiszewskich 

Koszt: 430 zł /osoba/ 

Konto: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 

nr konta: Citibank Handlowy NRB:  09 1030 0019 0109 8530 0010 5885 
koniecznie z dopiskiem: „Szkolenie” nazwisko i imię 
 

 

 Dane uczestników: 

Nazwisko i imiona, PESEL* 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba osób: Kwota wpłaty: Data wpłaty: 

* Dane obowiązkowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

 Dane do faktury:  Na fakturze muszą znaleźć się 2 podmioty: Nabywca i Odbiorca  

Nabywca:            

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 

Adres  
 

ulica i nr lokalu 

miejscowość: kod pocztowy: 

NIP: tel. kontaktowy: e-mail: 
 

Odbiorca:            

 Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 

Adres  
 

ulica i nr lokalu 

miejscowość: kod pocztowy: 

NIP: 

 Dodatkowych informacji udzielają:  Katarzyna Szypcio - tel. (58) 30 77 217; katarzyna.szypcio@gdansk.uw.gov.pl, 
Barbara Kaczmarczyk - tel. 505 594 841, bkaczmarczyk@autograf.pl  

Zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktur należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną  

na adres e-mail:  szkolenie_geodezyjne@wp.pl   do dnia  25.08.2017 r. 

Warunki uczestnictwa: 

Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja ze szkolenia tylko w formie pisemnej (fax, poczta). 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 4 dni lub krócej przed jego terminem nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty. Brak wpłaty nie 
jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie rezygnacji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną 
obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT. Przerwanie uczestnictwa nie powoduje zwrotu opłaty 
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania faktury imiennej/na firmę bez składania podpisu z 
naszej strony osoby upoważnionej. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SGP w związku z organizowanym szkoleniem (zgodnie  
z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody**  na otrzymywanie informacji o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez  SGP  w 
rozumieniu  ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204) 

** niewłaściwe skreślić. 
 
 

Podpis uczestnika: …………………………………………  Podpis osoby zgłaszającej: …………………………. 
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