
 

      KARTA REZERWACJI 

     

 
 

 

 

 
 

Wypełniony pismem drukowanym i podpisany formularz wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać na 

adres e-mail izba@igup.pl lub  faksem na nr  058 551 63 31 do dnia 30.06.2019 r.  

 
1. DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko i imię: ………………………….……………………………………………………………….. 

Stanowisko: …………………………………...…………………………………………………………... 

Firma: ………………………………………………..……………………………………………………. 

Tel: ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………….…………………………………………………. 

Dane do wystawienia faktury VAT 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………NIP………………………. 

 
 
 

2. KOSZTY : 

1. KOSZT UCZESTNICTWA W KONGRESIE  
Przy zakwaterowaniu w pokoju 2-osobowym  - 1 100,00 zł/ osoba – konieczność     
wskazania drugiej osoby 
Przy zakwaterowaniu w pokoju 1-osobowym  - 1 400,00 zł/ osoba  
cena obejmuje:  
➢ 2 noclegi -05/06.09.2019 i 06/07.09.2019,  
➢ wyżywienie: 2x śniadania – 06 i 07.09.2019; obiad w plenerze wraz z przejazdem 

Dusznickim Expressem - 06.09; kolacja w plenerze – 05.09.2019, kolacja bankietowa – 
06.09.2019, 

➢ zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z niespodzianką dla każdego 
uczestnika 

➢ udział w obradach, 
➢ 2 x przerwa kawowa,  
➢ materiały konferencyjne 

 
 

2. KOSZT UCZESTNICTWA W KONGRESIE BEZ ZAKWATEROWANIA 
800,00 zł/osoba 
cena obejmuje:  

➢ wyżywienie: obiad w plenerze wraz z przejazdem Dusznickim Expressem - 06.09; kolacja                          
w plenerze – 05.09.2019, kolacja bankietowa – 06.09.2019, 
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➢ udział w obradach, 
➢ zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z niespodzianką dla każdego 

uczestnika, 
➢ 2 x przerwa kawowa,  
➢ materiały zjazdowe 

 

3. KOSZT  UCZESTNICTWA BEZ UDZIAŁU W OBRADACH  KONGRESOWYCH 
Przy zakwaterowaniu w pokoju 2-osobowym  - 1 000,00 zł/ od osoby  
Przy zakwaterowaniu w pokoju 1-osobowym  - 1 200,00 zł/ od osoby  
cena obejmuje:  

➢ 2 noclegi -05/06.09.2019 i 06/07.09.2019 
➢ wyżywienie: 2x śniadania – 06 i 07.09.2019; obiad w plenerze wraz z przejazdem 

Dusznickim Expressem - 06.09; kolacja w plenerze– 05.09.2019, kolacja bankietowa – 
06.09.2019 

➢ zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wraz z niespodzianką dla każdego 
uczestnika 

 

PODSUMOWANIE 

Należy uzupełnić kwotę przy wybranym wariancie: 

 Pok. 1- 

osobowy 

Pok. 2-

osobowy* 

Koszt uczestnictwa w kongresie wraz z zakwaterowaniem   

Koszt uczestnictwa w obradach  bez z zakwaterowania  

Koszt  uczestnictwa bez udziału w obradach   

Koszt wycieczki do Uzdrowiska Jańskie Łaźnie   

Koszt wycieczki do Uzdrowiska Jańskie Łaźnie bez zakwaterowania  

 

*Proszę o dokwaterowanie do mojego pokoju………………………………………………… 

  Przydział pokoi będzie uzależniony od kolejności zgłoszeń. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DODATKOWA 

 

Wycieczka autokarowa dla chętnych do czeskiego Uzdrowiska Jańskie Łaźnie w dniu 07.09.2019  

Koszt: 

350,00 zł - przy zakwaterowaniu w pok. 1-osobowym 

300,00 zł/osoba – przy zakwaterowaniu w pokoju 2-osobowym, 

160,00 zł – bez zakwaterowania 

Cena zawiera: zwiedzanie Uzdrowiska Jańskie Łaźnie z przewodnikiem,  spacer ścieżką                     

w koronach drzew w Karkonoskim Parku Narodowym, ubezpieczenie, nocleg  z dn. 7/8 września                    

ze śniadaniem, lunch 7 września 

 

Link do strony „Uzdrowisko Jańskie Łaźnie”:  

http://www.janskelazne.cz/cz/?gclid=EAIaIQobChMItfGuod7x3gIVDNiyCh3ncQlvEAAYAiAAEgKTH

PD_BwE 

Link do strony „Ścieżka w koronach drzew Karkonosze w Jańskich Łaźniach”: 

https://zbierajsie.pl/sciezka-w-koronach-drzew/ 

 

http://www.janskelazne.cz/cz/?gclid=EAIaIQobChMItfGuod7x3gIVDNiyCh3ncQlvEAAYAiAAEgKTHPD_BwE
http://www.janskelazne.cz/cz/?gclid=EAIaIQobChMItfGuod7x3gIVDNiyCh3ncQlvEAAYAiAAEgKTHPD_BwE
https://zbierajsie.pl/sciezka-w-koronach-drzew/


Opłata za ofertę dodatkową płatna na konto IGUP,  

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki w przypadku nie 

zebrania odpowiedniej liczby uczestników. W wypadku odwołania wycieczki wpłacone środki zostaną 

bezzwłocznie zwrócone uczestnikom.  

 

Pełną kwotę uczestnictwa prosimy przesłać przelewem na konto:   

IZBA GOSPODARCZA „UZDROWISKA POLSKIE” 

ALIOR BANK , nr konta 10 2490 0005 0000 4530 2325 3809 z dopiskiem: XXVIII Kongres 

Uzdrowisk Polskich – imię i nazwisko uczestnika 

 

 

 

 

 

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

              / pieczęć firmowa /                                                       / podpis osoby uprawnionej / 

 

Ostateczny termin rezerwacji i dokonania wpłaty upływa z dniem 30 czerwca 2019 r. Wniesiona 

kwota za uczestnictwo NIE PODLEGA zwrotowi w przypadku odwołania lub rezygnacji z jego części. 

W sprawach kongresu prosimy o kontakt z Izbą Gospodarczą „ Uzdrowiska Polskie ”:  

tel. 58-551-63-31, e-mail: izba@igup.pl 

 

Wysłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w Formularzu 

danych osobowych przez organizatorów Kongresu Uzdrowisk Polskich dla celów związanych z 

organizacją Kongresu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
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