
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji 
po dniu 31 marca 2020 r. koszty nie będą zwracane a materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą.  
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.992)oraz art. 172 Ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016r., poz. 1489) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
organizacji konferencji oraz otrzymywania drogą elektroniczną na e-mail podany wyżej informacji o usługach i produktach uczestników konferencji. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

XIII KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 

BUDOWNICTWO W ENERGETYCE  

 
24 – 27 kwiecień 2022 r. 

 
Po zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w Komunikacie nr 1  

niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w Konferencji  
 
 
imię i nazwisko; ……………………………………….. 
 
 
tytuł i stopień naukowy lub zawodowy;………………………………………..  
 
 
adres do korespondencji ; 
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail; …………………………………………………….. 
 
 

Koszt uczestnictwa:  
 
     1950 zł + 23% VAT- przy czym wpłata powinna być dokonana do dnia 30.03.2022 r. 

     700 zł + 23% VAT (przy deklarowanym udziale zdalnym) wpłata do dnia 30.03.2022 r. 

     1600 zł + 23% VAT- przy czym wpłata powinna być dokonana do dnia 28.01.2022 r. 

     1400 zł + 23% VAT (przy deklarowanym udziale zdalnym), wpłata do dnia 28.01.2022 r. 

     1000 zł + 23% VAT- dodatkowa opłata za drugi i kolejny referat do dnia 28.01.2022 r. 

     350 zł + 23% VAT - dopłata do pokoju jednoosobowego. 
 
 

w  wysokości ………………………zł zostanie opłacony w terminie do dnia……..………….… 
 
na konto bankowe Konferencji: 
 

Getin Noble Bank S.A.  nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300  
(z nazwiskiem osoby, której dot. wplata oraz dopiskiem „Konferencja”) 

 
 
 

 
…………..…………….……………………… 

podpis zgłaszającego uczestnictwo      
 
 

Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam O. Wrocławskiego PZITB do 
wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
 
Nr naszego NIP-u: ……………………………… 
 
 
 
 
…………………………………….                              ……..………………………………......... 
       pieczęć firmy delegującej                                   pieczęć i podpis osoby delegującej 
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ZGŁOSZENIE REFERATU 

 

Zgłoszenia dokonuje autor bądź jeden ze współautorów, któremu będzie przysługiwać obniżona 

wartość opłaty za uczestnictwo. Korespondencja z autorami referatów prowadzona będzie wyłącznie 

w formie elektronicznej. 

 

Autor, (autorzy):  …………………………………………………………………………….. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł referatu:  ……………………………………………………………………………….. 

 

 Propozycja zakwalifikowania referatu do bloku tematycznego nr………….. 

             Termin nadesłania zgłoszenia i streszczenia: 29.10.2021 r. 

 

Streszczenie referatu - odrębny załącznik o zawartości 1 - 2 A4 nadesłany wraz ze zgłoszeniem 

uczestnictwa, którego nazwa powinna się zaczynać od nazwiska autora/współautora. 


