
F przesłać wraz z dowodem wpłaty na adres:ormularz należy
Szkoła Eksploatacji Podziemnej, ul. Wybickiego 7, , tel./fax (12) 632-13-2431-261 Kraków

nazwiskonazwiskoimię

miasto

tytuł/stopień nauk.

kod ulica / nr instytucja

NIP instytucjitelefon

tel. kom. data zgłoszenia

fax

e-mail

Dane uczestnika (służbowe)
stanowisko

IGSMiE PAN, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków,  tel./fax (12) 632-13-24  szkola@min-pan.krakow.pl,  www.szkolaeksploatacji.pl

pieczątka firmowa Dyr. Finansowy / Gł. Księgowy
(pieczątka)

podpis Uczestnika SEP

Typ pokoju
SEP “B” (18-20.02.2013)SEP “A” (18-22.02.2013) - całość

Warunkiem koniecznym udziału w Szkole Eksploatacji Podziemnej jest przelanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora

złApartament

złMiejsce w pok. 2-os.

złMiejsce w pok. 1-os.

SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ,
Hotel , Kraków, 18-22.02.2013QUBUS

Formularz
zgłoszeniowy

Opłata konferencyjna obejmuje: nocleg i wyżywienie, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne SEP 2013,
wydawnictwa okolicznościowe, centrum odnowy biologicznej, basen, sauna, parking niestrzeżony
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Powyższą kwotę wpłacamy na konto:

Prosimy zaznaczyć “X” odpowiednią pozycję

Materiały Szkoły 2012 x  40 zł =

x  80 zł =

Z pełną listą wydawnictw
Biblioteki Szkoły Eksploatacji Podziemnej

można się zapoznać w naszej internetowej
księgarni na stronie: www.szkolaeksploatacji.pl

(liczba)
(49,20 zł z VAT)

(98,40 zł z VAT)

IGSMiE PAN, Bank PEKAO SA O/Kraków, z dop. „SZKOŁA”35 1240 4722 1111 0000 4852 6014

+ 300 zł

+ 300 zł

W przypadku dokonania wpłaty po 25.01.2013 do kwoty netto należy doliczyć:

W przypadku dokonania wpłaty po 25.01.2013 do kwoty netto należy doliczyć:

A. Koszty uczestnictwa z rezerwacją noclegów w Hotelu “ ”GALAXY

3500,00 zł

1950,00 zł

2350,00 zł

(2398,5 z VAT)

(4305 z VAT)

(2890,5 z VAT)

2200,00

1450,00

1800,00

(1783,5 z VAT)

(2214 z VAT)

(2706 z VAT)

SEP “C” (20-22.02.2013)

2600,00 zł

1650,00 zł

1950,00 zł

(2029,5 z VAT)

(2398,5 z VAT)

(3198 z VAT)

W zależności od typu uczestnictwa (z noclegami lub bez) prosimy wypełnić część A lub B

1500,00 zł 1100,00 zł

Uczestnictwo bez noclegów

(1845 z VAT) (1353 z VAT)

1300,00 zł
(1599 z VAT)

Opłata konferencyjna zawiera:
- pełne wyżywienie oprócz śniadań,
- materiały konferencyjne,
- udział w wydarzeniach Szkoły,
- parking niestrzeżony.
Uczestnik dokonuje rezerwacji noclegów we
własnym zakresie.

“GALAXY”

B. Koszty uczestnictwa bez noclegów

Razem za udział
(A,B,C,D): słownie zł:

zł.
bruttonetto

zł.

Materiały Szkoły 2013

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy się o godzinie 12.00. Prosimy uczestników Szkoły o przestrzeganie godzin
przyjazdu i wyjazdu z Hotelu.

C. Zamawiam strzeżone miejsce parkingowe:

D. Jednocześnie zamawiam wydawnictwa na CD:

(55,35 zł z VAT)

(55,35 zł z VAT)

(110,70 zł z VAT) (221,4 zł z VAT)

(166,05 zł z VAT)Parking strzeżony w  Hotelu GALAXY 45,00 zł/dobę
1 doba:    45 zł 3 doby:   135 zł

2 doby:    90 zł 4 doby:    180 zł

stawka VAT wynosi 23%

SEP “B” (18-20.02.2013)SEP “A” (18-22.02.2013) - całość SEP “C” (20-22.02.2013)

“GALAXY”

“GALAXY”

UWAGA ! GALAXY
GALAXY

Formularz dotyczy zgłoszenia na SEP 2013 z zakwaterowaniem w hotelu (ok.   minut 10 spacerem od hotelu
QUBUS, w którym odbywa się Szkoła 2013). Śniadanie w hotelu a pozostałe posiłki w hotelu QUBUS.


