
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONFERENCJĘ 

 
 

„Uzdrowiska dziś, uzdrowiska jutro. Polskie lecznictwo uzdrowiskowe w systemie 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” 

Lądek-Zdrój     13-15 maja 2015 

„Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A.  z siedzibą w Lądku-Zdroju 

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju 

 

 

Zgłoszenie prosimy przesłać mailem, listem lub fax-em do dnia 15 kwietnia 2015 roku na adres : 

� „Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A.  ul. Wolności 4  57-540 Lądek-Zdrój 

� sekretariat@uzdrowisko-ladek.pl      fax (74) 81 47 107   tel. (74) 81 46 434 

 

 

Informacje o uczestniku: 

 

Imię, nazwisko Uczestnika:  

Tytuł naukowy 

Stanowisko Uczestnika:  

Firma / Instytucja: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

� Informujemy, że Państwa dane umieszczone w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane i przechowywane przez Komitet Organizacyjny Konferencji 

wyłącznie dla celów organizacyjnych niniejszej Konferencji. 
 

Informacje do faktury VAT: 

 
� Potwierdzenie zapłaty zostanie potwierdzone wystawieniem paragonu. W przypadku potrzeby wystawienia faktury prosimy o wypełnienie poniższych 

danych. 
 

 

Firma / Instytucja:  

Ulica i numer: 

Kod i miasto: 

NIP  

         

O szczegóły konferencji zapytaj:  tel. 74 81 46 455, 665 72 19 16,  606 95 14 46 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Koszty uczestnictwa w konferencji: 

 

1. Koszty uczestnictwa jednej osoby wynoszą 995 zł (wersja 1) i obejmują:  

� zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (nocleg w dniach 13 i 14 maja 2015) 

� wyżywienie od obiadu w dniu 13 maja do obiadu w dniu 15 maja 2015 

� udział w obradach oraz materiały konferencyjne 

� serwis kawowy podczas obrad 

� udział w imprezach towarzyszących w dniach 13 i 14 maja 2015 

� transport na imprezy towarzyszące i z powrotem 

      

Istnieje możliwość: 

� zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. 

� wydłużenia pobytu od 10.05 do 17.05. 

 

2. Koszty uczestnictwa jednej osoby bez zakwaterowania wynoszą 795 zł. (wersja 2) i obejmują: 

� udział w obradach oraz materiały konferencyjne 

� serwis kawowy podczas obrad 

� wyżywienie: obiady w dniach 13, 14 i 15 maja 2015 

� udział w imprezach towarzyszących w dniach 13 i 14 maja 2015 

� transport na imprezy towarzyszące i z powrotem 

 

3. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej z udziałem w imprezach integracyjnych wynosi 875 zł (wersja 3)  

     i obejmuje: 

� zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (nocleg w dniach 13 i 14 maja 2015) 

� wyżywienie od obiadu w dniu 13 maja do obiadu w dniu 15 maja 2015 

� udział w imprezach towarzyszących w dniach 13 i 14 maja 2015 

� transport na imprezy towarzyszące i z powrotem 

 

REZERWACJA:  prosimy o postawienie X w odpowiednim polu 

 WERSJA 1 WERSJA 2 WERSJA 3 

pokój 1 - osobowy    

miejsce w pokoju 2 - osobowym    

imię i nazwisko drugiej osoby w pokoju  

przydział pokoi będzie realizowany w/g kolejności zgłoszeń 

 

Wpłaty* za uczestnictwo prosimy przesłać do dnia 20.04.2015 roku na konto: 

83 1090 2297 0000 0005 8800 8941  Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. Ul. Wolności 4 57-540 Lądek-Zdrój 

z dopiskiem:  „Imię i nazwisko -  Konferencja Lądek 2015” 
 

Kwota wpłacona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. 
 
� Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez  Komitet Organizacyjny Konferencji „Uzdrowiska dziś, uzdrowiska jutro. Polskie lecznictwo 

uzdrowiskowe w systemie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”  moich danych osobowych (w tym adresu poczty 

elektronicznej), pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182), dla 

celów związanych z realizacją Konferencji.  

 
 

Podpis (pieczęć):  ……………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


