
 
KARTA UCZESTNICTWA 

Szkoły Zamówień Publicznych 2019 

5-7 czerwca 2019 r., Wisła 

 

 
Dane uczestnika (prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI): 
 

Imię:  

Nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon:  

e-mail:  

Nazwa firmy:  

Adres:  

NIP:  

Koszt uczestnictwa:  

Pakiet:  

 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej e-mailem na adres: biuro@giph.com.pl 

w terminie do 6 maja 2019 r. Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili otrzymania potwierdzenia od 

organizatora.  

Przesłanie wypełnionej oraz podpisanej karty uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konferencji „Szkoła Zamówień Publicznych 2019” zamieszczonego na stronie www.giph.com.pl oraz 

zobowiązaniem się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. 

 

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice w celach związanych z realizacją „Szkoły Zamówień Publicznych 2019”. Zostałem/-am poinformowany/-

a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 

 

 
………………………………………….. 
data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania firmy/instytucji zgłaszającej 
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 OPŁATA ZA UCZESTNICTWO 

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji „Szkoła Zamówień Publicznych 2019” wynosi: 

 

 wpłata do 06.05.2019 r. wpłata do 24.05.2019 r. 

 

PAKIET I  

Członkowie GIPH 

1.949,00 zł + VAT /osobę 2.099,00 zł + VAT/osobę 

 

PAKIET I 

Pozostali Uczestnicy 

2.099,00 zł + VAT/osobę 2.249,00 zł + VAT/osobę 

 

 

Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje: 

➢ uczestnictwo w wykładach i warsztatach,  

➢ materiały konferencyjne, 

➢ certyfikat, 

➢ zakwaterowanie, 

➢ wyżywienie, 

➢ uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących. 

 

 wpłata do 06.05.2019 r. wpłata do 24.05.2019 r. 

 

PAKIET II 

Członkowie GIPH 

2.349,00 zł + VAT /osobę 2.499,00 zł + VAT/osobę 

 

PAKIET II 

Pozostali Uczestnicy 

2.499,00 zł + VAT/osobę 2.649,00 zł + VAT/osobę 

 

 

Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje: 

➢ uczestnictwo w wykładach i warsztatach,  

➢ materiały konferencyjne, 

➢ certyfikat, 

➢ zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, 

➢ wyżywienie, 

➢ uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszących. 



 
 

 

Wpłaty należności za uczestnictwo w Konferencji, wg wybranej opcji, prosimy dokonywać 

przelewem na konto Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej: 

GETIN Noble Bank SA I O/Katowice  

nr 90 1560 1108 0000 9060 0004 4353 

z dopiskiem:    Szkoła Zamówień Publicznych 2019 

  PAKIET nr ……… 

 

 

Adres do korespondencji:   Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

     ul. Kościuszki 30 

     40-048 Katowice 

 

Dodatkowych informacji udziela:  Milenia Boruch – Starszy specjalista ds. marketingu 

tel. 32 757 32 52; 32 757 32 39 

e-mail: wydawnictwo@giph.com.pl 


