
Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 maja 2018 

STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 

Biuro XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich 
33-380 Krynica-Zdrój
ul. Czarny Potok 27 /24
tel. 18 477 74 50, fax 18 477 74 51

e-mail: biuro@sgurp.pl

pieczęć firmy

NIP: ........................................ .. 

XXVIIKONGRES 
UZDROWISK 
POLSKICH 

AUGUSTÓW 2018 

• Zgłaszam udział w Kongresie Uzdrowisk Polskich jako wystawca i zamawiam 4m2 powierzchni

wystawienniczej.

Osoba odpowiedzialna za stoisko: .................................... .. 

Stanowisko służbowe: .................... Tel: .................. .. 

Rodzaje wystawianych urządzeń, sprzętu, produktów: 

Uwagi dodatkowe: ................................................................................ . 

Koszty uczestnictwa Wystawcy w Wystawie urządzeń i sprzętu uzdrowiskowego oraz Kongresie wynoszą: 

• bez zakwaterowania: 1200 za osobę

• i obejmują:

• wyżywienie: 1 x obiad (15.06.2018), rejs statkiem i kolacja plenerowa (14.06.2018), kolacja

bankietowa (15.06.2018), 2 przerwy kawowe. 

• materiały konferencyjne

• przy zakwaterowaniu:

• w pokoju 1-osobowym: 1500 zł

• w pokoju 2-osobowym*: 1000 zł/osoba - konieczność wskazania drugiej osoby,

• i obejmują:

• 2 noclegi - (14/15.06.2018, 15/16.06.2018)

• wyżywienie: 2 x śniadanie (15 i 16.06.2018), 1 x obiad (15.06.2018), rejs statkiem kolacja

plenerowa (14.06.2018), kolacja bankietowa (15.06.2018), 2 przerwy kawowe.

• materiały konferencyjne

* W przypadku zakwaterowania w pok. 2-osobowym konieczne jest podanie danych drugiej osoby.

Razem do zapłaty ................. złotych 

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ 

Pełną kwotę uczestnictwa prosimy przesłać przelewem na konto: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Bank Spółdzielczy Krynica-Zdrój nr: 

63 8802 0002 2001 0007 2094 0001 z dopiskiem „XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich - Wystawa". Ostateczny termin upływa dnia 20 maja 2018 r. 

Wniesiona opłata za uczestnictwo w Wystawie urządzeń i sprzętu uzdrowiskowego i Kongresie nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub 

rezygnacji z jego części. 

W sprawach rezerwacji prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Kongresu: ul. Czarny Potok 2 7 /24, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: biuro@sgurp.pl. 

tel. 18 477 74 50. 

Wysłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie zgody na: przetwarzanie podanych w Formularzu danych osobowych przez Organizatorów 

Kongresów Uzdrowisk Polskich dla celów związanych z organizacją Kongresów zgodnie z ustawą z dn. 29.08.2007r. o Ochronie Danych Osobowych 

(Dz. U. 2016r. poz.922). 
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