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Zaproszenie 
 

 Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Środkowopomorski w Koszalinie 
informuje, iż podjął zamiar zorganizowania w dniach od 4 do 6 wrze śnia 2014 roku 
VI Ogólnopolskiego Seminarium-Szkolenia  Biegłych S ądowych  z zakresu 
Geodezji . Miejsce seminarium: Dąbki , gm. Darłowo - Ośrodek Wypoczynkowy 
„Horyzont”.  Czas trwania 3 dni, z możliwością przedłużenia na niedzielę                           
i skorzystania z propozycji krajoznawczo-turystycznych, na ten dzień, za dodatkową 
opłatą. Koszt tak jak na załączonej karcie zgłoszenia,  
 Ze względu na nasze przekonanie o przydatności tematyki Seminarium 
zarówno dla czynnych biegłych s ądowych , ch ętnych do podj ęcia współpracy    
z sądami jak i wszystkich zainteresowanych podnoszeniem  kwalifikacji             
w zakresie geodezji i przepisów jej towarzysz ących, zapraszamy do 
skorzystania z naszych propozycji i przyj ęcia zaproszenia.   
           Uczestnikom zapewniamy dobre i atrakcyjne warunki pobytu, pożyteczną 
tematykę oraz wysoki poziom wykładów. 
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgł oszenia do  
na ni żej podane adresy: 
- adres zarządu do korespondencji ul. Stanisława Staszica 34A/4; 75-449 Koszalin 
- tel.kom. do prezesa zarządu: 602 280 810. 
 - adresy E- mail; prezes zarządu-  ryszardsoroko@vp.pl 
                                      wiceprezes zarządu- olga.dudek@onet.pl  
W załączeniu: 
1. Karta zgłoszenia 
 
 
 
                                                        Prezes Zarz ądu Oddziału 
 
 
 
             Ryszard Soroko 
 
 
 
 



 
......................................................          Stowarzyszenie Geodetów Polskich              
 (imię i nazwisko )                                                                           Oddział Środkowopomorski                  
                                                                                                                                 w Koszalinie                                                                                                                 
                                                                                                                            ul. Racławicka 13                             
......................................................              75 950 KOSZALIN 

                                                                                                        Adres do korespondencji: Ryszard Soroko,   

                                                                                                 ul. Stanisława Staszica 34A/4, 75-449 Koszalin  

                                                                        tel. kom. 602 280 810 
...................................................... 
(adres, telefon,  e-mail)           
...................................................... 
(województwo) 
                                                                    KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam udział w  

VI OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM   BIEGŁYCH S ĄDOWYCH                                                                             
Z ZAKRESU GEODEZJI,   

 które odbędzie się w dniach 4-6 września 2014 r. w Dąbkach k/Koszalina. 

Jednocześnie, zobowiązuję się należną  kwotę tytułem kosztów udziału  w seminarium  

 przekazać na konto organizatora: 

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH                                                                 
ODDZIAŁ ŚRODKOWOPOMORSKI W KOSZALINIE                                                                             

ul. Racławicka 13; 75 950 Koszalin                                                                                           
PKO BP S.A. I O/ Koszalin 23 1020 2791 0000 7702 0077 3317 

Proszę o wystawienie faktury VAT na:  Nazwa odbiorcy faktury ........................................................ 

Adres........................................................ 

Nr NIP......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                        

Proszę o rezerwację noclegu w „Horyzoncie” w dacie:3/4, 4/5, 5/6, 6/7 września 2014 r. dla ……………………….                                                                                                                         
Ilość osób 

Opłata w pierwszym terminie(do dnia 10 sierpnia 2014 r.) za udział w Seminarium: 850zł-w tym4 noclegi, 
810zł-w tym 3 noclegi, 770zł-              w tym 2 noclegi oraz 690zł- bez noclegów; 

Opłata w drugim terminie(po dniu 10 sierpnia 2014 r.) za udział w Seminarium: 950zł-w tym4 noclegi, 910zł-w 
tym 3 noclegi, 870zł-              w tym 2 noclegi oraz 790zł- bez noclegów;                                                                                                           
                                                                                                                              Podpis 

    W przypadku rezerwacji dodatkowych terminów przed lub po dacie seminarium oraz dodatkowych miejsc 
noclegowych dla osób towarzyszących prosimy o podanie ilości osób i terminów.  
    Upoważniam Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Środkowopomorski w Koszalinie                    
do wystawienia faktury VAT za uczestnictwo w seminarium w dniach 4-6.09.2014 r. bez podpisu 
odbiorcy. 



Podpis 
 
 
 
 


