
              
                                                                   
                                                      

     Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 
                                             oddz. Ziemi Lubuskiej
Komisja Problemowa ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Ratownictwa 
                Medycznego działająca przy OIPiP w Gorzowie Wlkp.
                                     zaprasza do wzięcia udziału w 

                                                 XII  Sympozjum 
                                     które odbędzie się 2-3.09.2016
                                                     w ośrodku „ANAPAUSIS” Gryżyna 51 
                                                    66-630 Bytnica  woj. lubuskie

    zgłoszenie proszę przesłać fax 957620218 lub na email iwonaszczerbo@gmail.com
                              Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 350 zł  
           ( PTPAiIO dla wszystkich uczestników Sympozjum dofinansowuje 150 zł,
                     OIPiP w  Gorzowie Wlkp. dla swoich członków dofinansowuje 100 zł)

Koszt uczestnictwa  (prosimy zaznaczyć/zakreślić)  właściwą kwotę

Decyduje data wpłaty do 10.VIII.  2016r. po 10.VIII. 2016r.

Członkowie OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.

100 zł. 200 zł.

Członkowie PTPAiIO
Oddz. Ziemi Lubuskiej  

Gorzowskiej  OIPiP

50 zł. opłacona  składka 100 zł. opłacona  składka

Członkowie PTPAiIO
Oddz. Ziemi Lubuskiej  

„innej  „ OIPiP

150,00 zł. opłacona  składka 200 zł.

Pozostali  uczestnicy
Sympozjum

350,00 zł. 350,00 zł
Opłata obejmuje zakwaterowanie wyłącznie w  domkach letniskowych- jeden domek = dwa pokoje  2-osobowe. Prosimy o wskazanie w 
formularzu rejestrującym osoby, z którą chcą Państwo zostać zakwaterowani w domku/pokoju. W przypadku braku wskazania drugiej osoby 
w pokoju o rozmieszczeniu uczestników w pokojach będzie decydował organizator.

 Dokonać opłaty (w wysokości uzależnionej od terminu realizacji wpłaty) za udział  w 
Sympozjum   podając: 
XII Sympozjum, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika - kopią dowodu wpłaty zabrać ze sobą. 
           nr konta:  50 1240 3578 1111 0010 5005 7943  PKO SA    
Bardzo nam przykro, ale ilość miejsc ograniczona, decyduje data wpłaty 
na konto. 



ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XII SYMPOZJUM 

wypełnić załączony formularz DRUKOWANYMI literami

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Miejsce pracy i oddział:

Miejscowość:

email:

Tel. Kom.

Proszę podać imię i nazwisko osoby 
do zakwaterowania w pokoju 

DANE DO FAKTURY
gdy będzie potrzebna

Pełna nazwa Płatnika:   

ADRES: ulica i nr, 
miejscowość, kod pocztowy

NIP - - -

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb realizacji Sympozjum.
Po zweryfikowaniu przesłanych danych Organizatorzy potwierdzą fakt zarejestrowania Uczestnika w Sympozjum 
poprzez email lub SMS.

Warunki rezygnacji 

W przypadku przesłania do dnia 31 lipca 2016r. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Sympozjum gwarantujemy całkowity 
zwrot. Do dnia 10 sierpnia 2016 r. przysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w Sympozjum gwarantujemy zwrot 50% 

ceny, po tym terminie w przypadku rezygnacji koszty nie będą zwracane.

                                                                                              Podpis uczestnika

           


	

