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Zał. do komunikatu

XXIV Konferencja PolskiegoTowarzystwa Informacji Przestrzennej
z cyklu GEOINFORMACJA W POLSCE
na temat ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH
Biblioteka Narodowa, 5-7.11.2014r.

ZGŁOSZENIE
A. Instytucja zgłaszająca uczestników konferencji
Dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, NIP) …………………………………………………….………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…..
Dane do korespondencji (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, e-mail) ……………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…..

B. Zgłaszani uczestnicy i opłaty (wypełnić na podstawie informacji podanych w częściach D, E i F)
1. Imię i nazwisko, stanowisko/tytuł: …………………………………………………………………………………………………
Deklarowane uczestnictwo w warsztatach i chęć uzyskania świadectwa: W1,W2,W3,W4,W5
Rezerwacja hotelu AMICUS: 4/5, 5/6, 6/7

Rezygnacja z biletu do teatru: tak

Wariant opłaty ………… Kwota ………………….…

Koszt hotelu …………………… Razem ……………………..

2. Imię i nazwisko, stanowisko/tytuł: ………………….……………….………………………………………………………..……
Deklarowane uczestnictwo w warsztatach i chęć uzyskania świadectwa: W1,W2,W3,W4,W5
Rezerwacja hotelu AMICUS: 4/5, 5/6, 6/7

Rezygnacja z biletu do teatru: tak

Wariant opłaty ………… Kwota ………………….…

Koszt hotelu …………………… Razem ……………………..

Przy większej liczbie uczestników prosimy kopiować poniżej i wypełniać pkt. 2

KWOTA DO WPŁACENIA ………………………………

C. Akceptacja warunków uczestnictwa
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty kwoty wyliczonej w pkt. B,
2) ewentualną rezygnację z uczestnictwa, w wyniku której następuje zwrot wniesionej opłaty, należy
nadesłać nie później niż do dnia 20.10.2014 r.,
3) rezygnacja przysłana po dniu 20.10.2014 r. lub nieobecność nie zwalniają z opłaty.
Jednocześnie informuję, że zapłata nastąpi (niepotrzebne skreślić):
a) przed konferencją –zgodnie z pkt. E.2,
b) po konferencji – w sposób określony w pkt. F.4.

(pieczęć firmy data i podpis)
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INFORMACJE
D. Warsztaty (w części B wyróżnić kolorem zielonym lub obwieść kółkiem warsztaty, którymi uczestnik się
interesuje)
W1 – Prawne aspekty informacji geoprzestrzennej
W2 – Transformacja krajowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE
W3 – FME Desktop – oprogramowania klasy ETL
W4 – Mobilne technologii geoprzestrzenne z uwzględnieniem aplikacji w systemie Android
W5 – Perspektywy dla Open-source

E. Opłaty (bez podatku VAT, ponieważ PTIP nie jest płatnikiem VAT)
1. Opłata konferencyjna, w zależności od wybranego wariantu uczestnictwa, obejmuje:
Wariant.1. Udział w warsztatach (5.11.2014 r.), sesjach plenarnych (6.11.2014 r.) i sesjach równoległych (7.11.2014 r.);
Roczniki Geomatyki tom XII, 3-4 zeszyty i tom XIII, 1 zeszyt; obiady napoje i przekąski w 3 dniach konferencji; bilet do teatru
w dniu 5 lub 6 listopada, ewentualnie w późniejszym terminie;
Wariant 2. Udział w warsztatach (5.11.2014 r.) i sesjach plenarnych (6.11.2014 r.); Roczniki Geomatyki tom XII, 3-4
zeszyty i tom XIII, 1 zeszyt; obiady napoje i przekąski w 2 dniach konferencji; bilet do teatru w dniu 5 lub 6 listopada,
ewentualnie w późniejszym terminie;
Wariant 3. Udział w sesjach plenarnych (6.11.2014 r.) i sesjach równoległych (7.11.2014 r.); Roczniki Geomatyki tom XII,
3-4 zeszyty i tom XIII, 1 zeszyt; obiady napoje i przekąski w 2 dniach konferencji; bilet do teatru w dniu 6 listopada,
ewentualnie w późniejszym terminie.
2. Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby wynosi (w części B wpisać wybrany wariant opłaty i kwotę):
Wariant1a. pełnopłatna – 1050 zł przy wpłacie do 15.09.2014 r. i 1200 zł po tej dacie,
Wariant1b. obniżona (szkoły średnie, studenci i doktoranci) – 600 zł przy wpłacie do 15.09.2014 r. i 750 zł po tej dacie,
Wariant 2a. pełnopłatna – 900 zł przy wpłacie do 15.09.2014 r. i 1050 zł po tej dacie,
Wariant 2b. obniżona (szkoły średnie, studenci i doktoranci) –500 zł przy wpłacie do 15.09.2014 r. i 650 zł po tej dacie,
Wariant 3a. pełnopłatna – 900 zł przy wpłacie do 15.09.2014 r. i 1050 zł po tej dacie,
Wariant 3b. obniżona (szkoły średnie, studenci i doktoranci) –500 zł przy wpłacie do 15.09.2014 r. i 650 zł po tej dacie.
Organizatorzy dopuszczają rezygnację uczestnika z biletu do teatru, co spowoduje obniżenie opłaty konferencyjnej w
każdym powyższym wariancie o 80 zł. W części B tę rezygnację wyróżnić kolorem zielonym lub obwieść kółkiem.
3. Opłata za hotel jednej osoby wynosi
(w części B wyróżnić kolorem zielonym lub obwieść kółkiem wybrane noclegi i wpisać opłatę):
Dom Pielgrzyma AMICUS ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa http://amicus-warszawa.pl/
pokój jednoosobowy doba – 150 zł, miejsce w pokoju dwuosobowym doba – 95 lub 130 zł,
dojazd metrem do stacji Plac Wilsona.
Przed wysłaniem zgłoszenia obejmującego noclegi proszę skontaktować się w sprawie dostępności hotelu (tel. 606 875 445,
konferencje@ptip.org.pl i e.musial59@upcpoczta.pl z potwierdzeniem odbioru). Liczba miejsc jest ograniczona.
Uczestnicy poprzednich konferencji PTIP korzystali z pokoi gościnnych SGGW w budynku IKAR przy ul. Nowoursynowskiej 161,
który obecnie przechodzi gruntowny remont. O możliwości rezerwacji pokoi i ich cenach organizatorzy będą informowali
bezpośrednio zainteresowanych uczestników zgłaszjących się do dnia 15 września 2014 roku. Organizatorzy nie zapewniają
noclegów uczestnikom konferencji zgłaszającym się po tym terminie.
F. Wnoszenie opłaty i faktury:
1.

Opłatę wynikającą ze zgłoszenia proszę wnosić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w konferencji
i rezerwacji noclegów. Potwierdzenia wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni od otrzymania
formularza zgłoszeniowego.

2.

Opłatę proszę przelać na konto 41 1090 1870 0000 0001 0191 0777 Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, ul.
Pileckiego 112/5, 02-781 Warszawa, a w pozycji „tytułem” wpisać nazwiska uczestników.

3.

Faktury opłacone odbierają uczestnicy podczas konferencji. Faktury do zapłaty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem
odbioru na adres podany w pozycji A. Dane do korespondencji.

4.

W przypadku urzędów zobowiązanych przepisami do dokonania płatności po konferencji, faktura zostanie wystawiona
z datą 7.11.2014 r. i wysłana pocztą na adres do korespondencji, a wysokość opłaty konferencyjnej będzie wynikała
z daty otrzymania przez PTIP zgłoszenia (przed/po 15.09.2014 r.).

Dane osobowe zawarte na formularzu zostaną umieszczone w bazie danych Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z siedzibą w Warszawie przy
ul. rtm. W. Pileckiego 112/5 i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statutowych, w tym organizacji konferencji i warsztatów.
Bez zgody właściciela dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Prosimy wypełnić czytelnie, następnie kompletne, podpisane zgłoszenie (strona 1)
zeskanować i przysłać pocztą elektroniczną na dwa adresy: konferencje@ptip.org.pl
oraz e.musial59@upcpoczta.pl za potwierdzeniem odbioru lub zwykłą pocztą na
adres: PTIP – Ewa Musiał, ul. rtm. W. Pileckiego 112/5, 02-781 Warszawa.

