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UWAGA: należy wypełnić pismem drukowanym lub elektronicznie 

 
Karta zgłoszenia: Konferencja  
 

 „Prawo rodzinne i opiekuńcze w obrocie prawnym ze Zjednoczonym Królestwem” 
18-19 maja 2023 r. 

Kraków, Hotel Polonia, ul. Basztowa 25 
 
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Adres e-mail / numer telefonu  
 
 

   

 
 

   

  
 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konferencji   

    organizowanym przez SUSC RP*  
 
Udział w ww. szkoleniu oznacza równocześnie wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku 
uczestnika konferencji na stronie internetowej SUSC RP oraz na facebooku SUSC RP. 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NALEŻY PRZESŁAĆ TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
NA ADRES E-MAIL: 
 
nadmorski@usc.pl           
 
Dane kontaktowe: 
Karol Lipiński tel. 0602491693  
 
Ostateczny termin zgłoszenia: 14 kwietnia 2023 r.  
 
Koszt udziału w konferencji*: 
 

 - 570 zł brutto – udział w konferencji bez noclegu. 
 - 780 zł brutto – udział w konferencji z noclegiem w pokoju 2 osob. (18-19 maja) 
 - 990 zł brutto – udział w konferencji z dwoma noclegami w pokoju 2 osob. (17-19 maja) 
 - 960 zł brutto – udział w konferencji z noclegiem w pokoju 1 osob. (18-19 maja) 
 - 1350 zł brutto – udział w konferencji z dwoma noclegami w pokoju 1 osob. (17-19 maja) 

 
Płatność na rachunek: 
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego – Oddział Nadmorski 
ul. Gajowa 14, 75-430 Koszalin  
Nr rachunku bankowego: 
Mbank: 43 1140 2004 0000 3102 7839 4293 
 
Termin płatności: do 28 kwietnia 2023 r.* 
 

 - proszę o wystawienie faktury proforma 
 - proszę o wystawienie faktury po dokonaniu płatności.  

 
 
* zaznacz właściwe 



Stowarzyszenie   
Urzędników  
Stanu Cywilnego  
Rzeczypospolitej   
Polskiej                  

     

                 Członek Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego 
Ul. Gajowa 14                          
75-420 Koszalin  
e-mail: nadmorski@usc.pl 
tel. 602491693 

 
 
Prosimy o wystawienie faktury tytułem uczestnictwa w konferencji dla: 
             
Nazwa płatnika: 
 
……………………………………………………………..     
 
Adres płatnika: 
 
……………………………………………………………. 
 
NIP: 
 
.................................................................................   
 
 
 
W przypadku wyboru opcji udziału w konferencji z noclegiem w pokoju 2 osobowym prosimy 
o dokładne wskazanie imienia i nazwiska drugiego pracownika, nazwy urzędu, jednostki, z 
którym osoba delegowana będzie zakwaterowana w pokoju.  
Drugą osobą w pokoju 2 osobowym będzie  ……………………………………………………   
 
 

 
 
………………………………………. 

Podpis osoby delegującej   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


