
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo –Technicznej 

„GIS,  modelowanie i monitoring 

w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi” 
(Warszawa, 28 kwietnia 2017 r.) 

 
1. Imię i nazwisko,  tytuł zawodowy lub naukowy................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

2. Reprezentowana instytucja.................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

3. Adres do korespondencji....................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

                     nr telefonu                           nr faksu                                  e-mail 

 

Informujemy,  że opłata za udział 1 osoby w konferencji w wysokości 485 zł + 23% VAT,  dla 

członków PZITS 430 zł + 23% VAT,  dla studentów niepracujących 150 zł + 23% VAT została 

przekazana w dniu ................ przelewem bankowym na konto ZG PZITS w Millennium Banku S.A.                                          

nr:  42116022020000000028827575 z dopiskiem  „GIS - 2017”. 

Nasz numer identyfikacyjny  

NIP  ................................................................................................ 

 

Zgłoszenie udziału Firmy w ekspozycji: tak*  nie* 

 Niniejszym zgłaszamy udział Firmy w  ekspozycji  - opłata za ekspozycję  wynosi 960 zł + 

23%VAT,  została przekazana przelewem bankowym:(nr konta jw.) w dniu ......................... 

z dopiskiem „ekspozycja - GIS - 2017”.  Opłata za stoisko  obejmuje:  stolik + 2 krzesła (z dostępem 

do źródła prądu) i koszty uczestnictwa 1 osoby z firmy. 

 

Zgłoszenie prezentacji (wystąpienia przedstawiciela Firmy) na sali obrad:      tak*             nie* 

 

Niniejszym zgłaszamy  prezentację  Firmy  na sali obrad ok.  10 minutowej    

- koszt prezentacji wynosi 860 zł + 23% VAT, została przekazana przelewem bankowym  ( nr konta 

jw.) w dniu ………………… z dopiskiem „prezentacja GIS – 2017” 

Reklama  w materiałach konferencyjnych  

-  1 strona (kolor)  800 zł   (+23%VAT)  tak*  nie* 

-  2 strony  (kolor)          1600 zł  (+23%VAT)   tak*  nie* 

-  1 strona (czarno-biała)  500 zł   (+23%VAT)  tak*  nie* 

Uwaga: 

Firmy zamieszczające reklamę w materiałach konferencyjnych lub biorące udział w ekspozycji  są 

zwolnione z opłat związanych z prezentacją firmy na sali obrad   (przelew bankowy – nr konta jw.  

z dopiskiem „reklama GIS – 2017”) 

 
        Podpis Uczestnika                                                                          Podpis Osoby upoważnionej 
                                                                                                                                                            z ramienia delegującej Firmy 

  

 
............................................                                                              ................................................ 
Adres zwrotny (karta zgłoszenia + kopia przelewu): 

ZG PZITS  

ul.  Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa 

tel/fax (22) 826-28-94, e-mail biuro@pzits.pl 
*zbędne skreślić 


