
KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA  

 
Zgłaszam uczestnictwo w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej „Skuteczna 
komunikacja” 
Termin realizacji:  23-25 września 2014 

Miejsce realizacji: Osada Karbówko, Elgiszewo 

Koszt udziału w Forum: 200,00 zł brutto/osoba 

 
Prosimy zaznaczyć poniższe pole w sytuacji, gdy niezbędne jest wystawienie faktury VAT za udział w Forum 

Faktura VAT:  Tak   Nie 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika:  ............................................................................................................................  

2. tel.: ..........................................................  e-mail:  ..........................................................................................  

Poniższe dane posłużą również do wystawienia faktury VAT za uczestnictwo 

3. Pełna nazwa firmy/instytucji/gospodarstwa agroturystycznego ...................................................................  

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

4. Adres do korespondencji: kod  ............................  miejscowość:  ...................................................................  

ulica:  ....................................................................  nr:  ....................................................................................  

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

PESEL Uczestnika (na potrzeby ubezpieczenia w trakcie wyjazdów studyjnych):  

5. Proszę zaznaczyć preferowaną porę uczestnictwa w wyjeździe studyjnym (X). W miarę możliwości 

postaramy się dostosować do Państwa oczekiwań. Przewidziany program wyjazdu jest taki sam dla każdej z 

grup. 

                     24.09.2014, WYJAZD STUDYJNY : 
Młyńska Struga, Grabowiec 
Daglezjowy Dwór, Sąsieczno 

 I GRUPA:  

                          9:00 – 14:00 

 II GRUPA:  

                          10:30 – 15:30 

 III GRUPA:  

                          12:00 – 17:00 

 

Uwagi: 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 296 z późn. zm.), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w KPODR Minikowo do celów związanych z udziałem w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej w 
dniach 23-25 września 2014 r. Jednocześnie deklaruję wpłatę 200,00 zł brutto/osobę stanowiącą koszt uczestnictwa w Forum. 

 
 

 ...................................................................   ......................................................................................... 
(miejscowość, data)  (czytelny podpis osoby zgłoszonej) 

 
 
   ......................................................................................... 
  (pieczęć i podpis osoby zgłaszającej pracowników) 
 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 89-122 Minikowo z dopiskiem: „Forum Turystyki Wiejskiej” 
w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2014 r. (liczy się data wpływu) 
 
Kwotę 200,00 zł brutto/osoba prosimy wpłacić na konto HOTEL OSADA KARBÓWKO WELLNESS & SPA 
87-408 Ciechocin, Elgiszewo 37. Nazwa banku: Raiffeisen Bank 58 1750 1208 0000 0000 0105 8061, tytuł 
przelewu: Osada K- KPODR – 23-25.09.14 + imię i nazwisko uczestnika spotkania, w terminie 25.08 – 05.09 2014 
po wcześniejszym otrzymaniu telefonicznego potwierdzenia o możliwości uczestnictwa w wyjeździe. 

 

 
 

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

pieczęć firmy/instytucji/organizacji 


