
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa  z siedzibą  w Warszawie                                      

przy ul. Emilii Plater 18, 00-688 dla celów związanych z realizacją konferencji.  

Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą  art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  

Dz. U. Nr 133 poz. 883. 

 

XXII KONFERENCJA 

z cyklu: Edukacja Menedżerska Budowlanych 

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO - ESG 
Rewitalizacja budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej 

- warunkiem przetrwania i dalszego rozwoju”. 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa 
          wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 

 

Miejsce:        Mazurskie Centrum Kongresowe Hotel „Gołębiewski” w Mikołajkach 

Termin:        24 listopada 2022 (czwartek) - przyjazd uczestników 
                      25 listopada 2022 (piątek) – konferencja 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

imię i nazwisko ………………………………………………………….. stanowisko …………………………………….….. 
 
firma/adres …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
NIP / PESEL ……………………………………………………. telefon kontaktowy …………………………………………… 
 
e-mail ………………………………………………………… 
 

 

Koszt udziału w konferencji wynosi: 
dla członków PSMB   -   800 PLN (netto) 
dla niezrzeszonych    -   950 PLN (netto) 
samorządowcy nie wnoszą opłaty za udział konferencji 

 

Koszt noclegu pokrywa każdy uczestnik konferencji wg. wynegocjowanych przez 

PSMB cen konferencyjnych. Stowarzyszenie rezerwuje noclegi dla uczestników obrad.  
Proszę zaznaczyć  symbolem X wybrany wariant noclegu 
 

                         bez noclegu 
  

  1 nocleg    24/25.11.2022 (z czwartku/piątek) 
  

  1 nocleg    25/26.11.2022 (z piątku/sobotę) 
 

         2 noclegi  24/26.11.2022 (z czwartku/piątek, z piątku/sobotę) 
                

                               Potwierdzam udział w uroczystej kolacji  (25.XI.2022, godz. 19:00)         

        

ZGŁOSZENIE  wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać 

 na adres: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa, 

Kartę zgłoszenia  e-mail: psmb@psmb.pl  lub wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie www.psmb.pl  

Rezygnacja z udziału w konferencji zgłoszona po 7 listopada 2022r. spowoduje obciążenie pełnymi kosztami.  

Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa 
Santander Bank Polska SA 65 Oddział w Warszawie 21 1500 1126 1211 2008 2708 0000 

z dopiskiem: Konferencja w Mikołajkach 
Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) 

Karta zgłoszenia uczestnictwa jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem Konferencji a Zgłaszającym. 

Zastrzega się możliwość odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, 
przy całkowitym zwrocie wniesionych wpłat za uczestnictwo. 

 

 

 

 

Pieczątka firmowa      Podpis osoby upoważnionej 

mailto:psmb@psmb.pl
http://www.psmb.pl/

