
Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o.         ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków        NIP: 677-22-03-315 
tel.: +48 536 487 138 www.inzynieria.com  e-mail: biuro@inzynieria.com 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 
Zgłaszam uczestnictwo w VIII Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie” 2018 organizowanej przez firmę Wydawnictwo 
INŻYNIERIA sp. z o.o., ul. Lindego 14, 30-148 Kraków.   

 

Nazwisko i imię (uczestnika) ....................................................... e-mail ...................................................... 

Nazwisko i imię (uczestnika) ....................................................... e-mail ...................................................... 

Nazwisko i imię (uczestnika) ....................................................... e-mail ...................................................... 

Firma .................................................................................................................................................. 

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

NIP...................................................... e-mail....................................................................................... 

Telefon ................................................................. Fax ......................................................................... 

 
 UDZIAŁ W KONFERENCJI 5-6 grudnia 2018 oraz W WARSZTATACH 4 grudnia 2018 

 
Cena 

Zgłoszenia i wpłaty do    
31.10.2018 r. 

Ilość osób 

 

Dla przedstawicieli biur projektowych, uczelni, 
instytucji i firm inwestorskich 1) 
 

1390,00 zł  
(za osobę) 

RABAT: 
-100 zł od ceny 

regularnej 

 

Dla przedstawicieli firm 1) 
 

1490,00 zł  
(za osobę) 

RABAT: 
-100 zł od ceny 

regularnej 

 

Opłata obejmuje: udział w konferencji i warsztatach, udział w Gali wręczenia nagród TYTAN 2018 (5.12.2018 r.) oraz kolacji (4.12.2018 r.),  
3 obiady (4–6.12.2018 r.), bufet w trakcie przerw, dostęp do materiałów konferencyjnych i warsztatowych, pamiątki. 

 

 

 

 UDZIAŁ W KONFERENCJI 5-6 grudnia 2018 
 
 

Dla przedstawicieli biur projektowych, uczelni, 
instytucji i firm inwestorskich 1) 

1090,00 zł  
(za osobę) 

RABAT: 
-100 zł od ceny 

regularnej 
 

 

Dla przedstawicieli firm 1)  
 

1190,00 zł  
(za osobę) 

RABAT: 
-100 zł od ceny 

regularnej 
 

Opłata obejmuje: udział w konferencji, udział w Gali wręczenia nagród TYTAN 2018 (5.12.2018 r.), 2 obiady (5–6.12.2018 r.), bufet w trakcie 
przerw, dostęp do materiałów konferencyjnych, pamiątki. 

     
 UDZIAŁ W WARSZTATACH 4 grudnia 2018 

 
 

Opłata obejmuje: udział warsztatach (4.12.2018 r.), obiad (4.12.2018 r.), 
kolacja (4.12.2018 r.) bufet w trakcie przerw, dostęp do materiałów 
warsztatowych. 1) 
 

490,00 zł  
(za osobę) 

 

RABAT: 
-100 zł od ceny 

regularnej 

 

   1) Cena uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania.   
 

 

 
ŁĄCZNA SUMA: ...............................+ 23% VAT = ............................... zł (brutto) 

 
 

Wpłaty: Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o., ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków 
Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Kraków 61 1750 1048 0000 0000 0215 9953 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona firma jest płatnikiem podatku VAT . 
Bezkosztowe anulowanie zgłoszenia uczestnictwa możliwe jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@inzynieria.com do dnia 16.11.2018 r. 

Po upływie tego terminu nie ma możliwości rezygnacji, a zamawiający zostanie obciążony 100% kosztami zamówienia. 
 
 
 

 
 
 

..............................................  ............................................ 
miejscowość, data                                                         podpis i pieczątka firmy 

 

 
Podpisaną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@inzynieria.com 



Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o.         ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków        NIP: 677-22-03-315 
tel. +48 536 487 138 fax. +48 12 393 18 93     www.inzynieria.com  e-mail: biuro@inzynieria.com 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI 

 

 

Zgłaszam promocję swojej firmy podczas VIII Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie” 2018 organizowanej przez firmę 
Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o., ul. Lindego 14, 30-148 Kraków.  

 

Firma .......................................................................................................................................... 

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

NIP ................................................... e-mail ................................................................................. 

Telefon ............................................................... Fax .................................................................. 

 
ZAMAWIAM: (proszę zakreślić odpowiedni kwadrat). Poniższe kwoty są kwotami netto.  
 

SPONSORING 
W celu poznania szczegółów oferty objęcia Konferencji sponsoringiem prosimy o kontakt: 
gsm: +48 664 175 174, e-mail: marketing.gdmt@inzynieria.com 
 
POZOSTAŁE OPCJE PROMOCJI: 
 Prezentacja na sali konferencyjnej 20 min 1)         2500,00 zł 
 Prezentacja na sali konferencyjnej 15 min 1)         2000,00 zł 
 Poster (wys. 250/ szer. 100 cm) w części wystawienniczej         900,00 zł 
 Stoisko wystawiennicze wewnętrzne (4 m2)         1900,00 zł 
 Wystawa sprzętu na zewnątrz (15 m2)          1400,00 zł 
 Dołączenie folderów reklamowych (max 10 stron) do materiałów konferencyjnych 2)       500,00 zł 
 Zaprezentowanie folderów reklamowych w miejscu wyznaczonym przez organizatora       400,00 zł 

 
 
 
 
 
ŁĄCZNA SUMA: ………………..........……………. + 23% VAT = ………………......………….……….. zł (brutto) 
 

 
 

Wpłaty: Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o., ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków 
Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Kraków 61 1750 1048 0000 0000 0215 9953 

 
 
 
Oświadczam, że wyżej wymieniona firma jest płatnikiem podatku VAT. Bezkosztowe anulowanie zgłoszenia promocji podczas VIII Konferencji „Geoinżynieria w 
budownictwie” 2018 możliwe jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@inzynieria.com do dnia 16.11.2018 r. Po upływie tego terminu nie ma możliwości 
rezygnacji, a zamawiający zostanie obciążony 100% kosztami zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 

..............................................  ............................................ 
miejscowość, data                                                         podpis i pieczątka firmy 

 

 

 

 

Podpisaną kartę zgłoszenia do promocji prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@inzynieria.com. 

 

 

 

 

 
1) Termin nadsyłania tematu prezentacji wraz ze streszczeniem upływa 31.10.2018 r., natomiast całej prezentacji − 23.11.2018 r. 
2) GRATIS – dla firm zamawiających prezentację, stoisko wystawiennicze, poster. 
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