
 

Karty uczestnictwa w konferencji należy przesyłać na adres Biura Organizacyjnego Konferencji do dnia 4 maja 2015 roku. 
Karty  można przesyłać: pocztą, faksem, mailem lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. 

O wpisie na listę uczestników konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji. 
Na pojedynczej karcie prosimy zgłaszać tylko jednego uczestnika konferencji. 

…………………………..………………..…… 
(miejscowość i data) 

…………………………..………………..…… 
(pieczątka firmowa) 

Biuro Organizacyjne Konferencji 
„Stacje Kontroli Pojazdów – 2015” 
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów 
ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa 
tel. (22) 811 26 06; fax (22) 811 28 78; e-mail: biuro@piskp.pl 
Nr rachunku bankowego: 40 1050 1025 1000 0022 8014 9754 

 
 

KARTA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
„STACJE KONTROLI POJAZDÓW – 2015” 
Unifikacja badań w UE – czy będziemy gotowi?  

Działając w imieniu firmy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i adres firmy zgłaszającej uczestnika konferencji) 

Numer identyfikacji podatkowej NIP  

zgłaszam udział w XI konferencji pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2015” następującej osoby: 

Imię   Nazwisko  

PESEL  
Nr dowodu 
osobistego  

Adres zamieszkania – dane dla celów meldunkowych hotelu  

Adres e-mail  Nr telefonu  

 

Czy firma jest zrzeszona w PISKP Tak Nie 
 

Proszę o rezerwację: 

Pokoju 1–osobowego  �1) 

Miejsca w pokoju 2–osobowym                                          � 

 
W pokoju z …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 
 

W pokoju  z osobą zgłoszoną jako osoba towarzysząca: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko 

Miejsca parkingowego  �2) 

Stoiska wystawowego/pkt. informacyjnego  �3) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb niezbędnych do organizacji 
konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
 

……………………….……………………………… 
(podpis osoby zgłoszonej) 

1)  liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń; 2, 3) płatne dodatkowo. 

Uwaga: uczestnik może zrezygnować z udziału w konferencji na 7 dni przed  
terminem jej rozpoczęcia (rezygnacja wyłącznie w formie pisemnej).  
Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami. 

……………………….……………………………… 
(podpisy i pieczątka osoby upoważnionej) 


