
  

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH 

ODDZIAŁ W GDAŃSKU 

https://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/ 

gdansk@sgp.geodezja.org.pl 

 

KOMUNIKAT nr 2 
 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 
oraz 

GEO-BOR Roman Borucki  

ZAPRASZAJĄ NA V KONFERENCJĘ MORSKĄ 

POD HONOROWYM PATRONATEM: GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU, DYREKTORA URZEDU 

MORSKIEGO w GDYNI, WOJEWODY POMORSKIEGO, MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO, PREZYDENTA MIASTA ELBĄG, PREZESA SGP 

Seminarium naukowo-techniczne 

nt. „Od Estów po Wyspę Estyjską 

1
, czyli jak przekop zbudowano” 

 

Temat 

17 września 2022 roku nastąpi oficjalne otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej, czyli zakończy się 

realizacja kanału żeglugowego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 

Gdańską”. Organizacja konferencji ma na celu przybliżyć inżynieryjne pomiary wysokiej precyzji 

podczas geodezyjnej obsługi budowy infrastruktury tej inwestycji na lądzie i na wodzie. 

Ale nie tylko… 

Termin 
3 listopada 2022 r. [czwartek – od godz. 11:00] 

4 listopada 2022 r. [piątek – do godz. 16:00] 

Miejsce 

Hotel Kahlberg w Krynicy Morskiej 
Hotel Kahlberg*** to komfortowe miejsce w samym sercu Krynicy Morskiej, tuż nad Zalewem Wiślanym. 

Historia tego nowoczesnego obiektu sięga początków XX wieku, a dokładniej 1908 roku. Nazwa hotelu, 

niezmienna od ponad wieku z dumą wpisuje się w historię i tradycje Krynicy Morskiej z niemieckiego Łysa 

Góra, czyli pierwsza, historyczna nazwa miejscowości. [ https://kahlberg.pl ] 

Kapitanat Portu Nowy Świat 
Administracja morska nadzorująca ruch przez kanał żeglugowy. Nowy kapitanat będzie również obsługiwał śluzę 

i trzy mosty obrotowe – dwa na Mierzei Wiślanej i jeden w miejscowości Nowakowo. 

Koszt 

690,00 zł od osoby  
UWAGA: koszt NIE OBEJMUJE noclegów, które uczestnik pokrywa w ramach delegacji 

Dla członka SGP z opłaconymi składkami 650 zł  

Po terminie zgłoszeń powyższe kwoty wzrastają o 30% tj. odpowiednio 897 zł / 845 zł 

Konto 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku 

NRB mBank: 58 1140 1010 0000 3522 2900 1004 

z dopiskiem: V Konferencja Morska - nazwisko i imię uczestnika  
 

Kulminacyjnym punktem konferencji będzie WĘDRÓWKA TECHNICZNA PO PRZEKOPIE. 

Konferencja to hołd dla GEODEZJI - interdyscyplinarnej dziedziny gospodarki, 

co zostanie upamiętnione… (niespodzianka) 

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w komunikacie nr 3 

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!   

                                                           
1
 Estowie, dawne ludy zamieszkujące wschodnie wybrzeża Bałtyku. Estiowie, Aistowie (łac. Aesti, Aestii, Aisti, anglosas. Esti, Osti, staronord. Eistr) - używana w 

starożytności i średniowieczu  nazwa określająca ludy bałtycko-fińskie zamieszkujące wschodnie wybrzeża Bałtyku, od ujścia Wisły do Zatoki Fińskiej.  

Wyspa Estyjska - sztuczna wyspa refulacyjna, której nazwa pochodzi od dawnej średniowiecznej nazwy Zalewu Wiślanego - Estmere, którą znamy z relacji IX-

wiecznego podróżnika Wulfstana. Staropruska nazwa Zalewu składała się z wyrazów Aistei - Estowie i mari - zalew, czyli ‘Zalew Estów, Zalew Estyjski’. 

https://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/
mailto:gdansk@sgp.geodezja.org.pl
https://kahlberg.pl/
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_staroangielski
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_staronordyjski
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ludy_ba%C5%82tycko-fi%C5%84skie
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Fi%C5%84ska
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wulfstan
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Estowie
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zalew


KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Dane zgłaszanego uczestnika 
 

CZYTELNIE: Nazwisko i imię/imiona  - adres email oraz nr telefonu (kontakt bezpośredni do uczestnika) 
 

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

Nocleg w Hotelu Kahlberg: 2/3.11.  tak/nie   3/4.11.  tak/nie   4/5.11.  tak/nie 

Pokój 1 osobowy (doba 320 zł/os.)  tak/nie     Pokój 2 osobowy (doba 195 zł/os.)  tak/nie 

Miejsce parkingowe  tak/nie  -  Nr rejestracyjny pojazdu: 
Kwota wpłaty:   

 

Data wpłaty:  

 

 

Dane do faktury 
 

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: 

 

Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres e-mail
 
:   

gdansk@sgp.geodezja.org.pl  w terminie do dnia 3 października 2022 r. (poniedziałek) 
UWAGA: Przesłanie karty stanowi zobowiązanie do uczestnictwa i jest podstawą wystawienia faktury VAT. W przypadku rezygnacji z udziału w 

szkoleniu wymaga się pisemnego zgłoszenia na powyższy adres e-mail co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem. Osoby, które nie odwołają pisemnie 

rezygnacji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury  VAT. Przerwanie 

konferencji przez uczestnika lub z powodów niezależnych od organizatora nie powoduje zwrotu opłaty. Zmiana zgłoszonego uczestnika w konferencji 

wymaga pisemnej informacji oraz ponownego zgłoszenia poprzez kartę uczestnictwa nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem konferencji. 

 

Dodatkowych  informacji  udzielają:  

kol. Barbara Kaczmarczyk, nr tel. 505 594 841, e-mail: bkaczmarczyk@autograf.pl oraz kol. Ryszard Rus, nr tel. 602 318 537, email: ryszardrus@gmail.com 

 

Klauzule Informacyjne RODO  

Informujemy, że podawanie przez Państwa danych niezbędnych do organizacji szkolenia  ma charakter obowiązkowy i służy do wystawienia certyfikatu. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Warszawie 00-043, ul. T. Czackiego 3/5 lok 416, zwane dalej: 

„Administratorem”. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl 

Udostępnione dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji szkolenia. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z organizacji szkolenia, stanowiący podstawę 
ich przetwarzania z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, przysługują Państwu poniższe prawa:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO;  

4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i upoważniam SGP do wystawiania elektronicznej faktury imiennej / na firmę bez składania podpisu z naszej 

strony osoby upoważnionej. 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *  na otrzymywanie informacji o 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 
 

PYTANIE DO ORGANIZATORA: …………………………………………………………………………………..................... 

 
………………………………..…………… 
       Miejscowość, data  i pieczęć instytucji   …....................................................................... 

                               Czytelny podpis osoby uprawnionej 
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