
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
im. Józefa Tuliszkowskiego 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  

 
 

XI Konferencja Techniczna 

„STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)” 

 

OPŁATY 
 

Forma uczestnictwa Opłaty z VAT Informacje dodatkowe 

Uczestnictwo podstawowe 

310,00 zł1 

210 zł1 dla członków SITP  
i strażaków PSP 

W ramach opłaty uczestnikowi konferencji 
zapewnia się: 

 Udział w programie konferencji;  

 Zestaw materiałów  
z konferencji 

 Posiłki, napoje w czasie konferencji 

Ponadto: 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość 
zakupu u wydawcy w promocyjnej cenie 
nowych wytycznych VdS CEA 4001:2014-04 
Urządzenia tryskaczowe. Projektowanie  
i instalowanie, wersja w języku polskim.  

Wygłoszenie referatu 
sponsorowanego 1845,00 zł. 

Patrz załącznik 1 (poniżej) 

Punkt informacyjno - wystawowy 1230,00 zł 
Patrz załącznik 2 (poniżej) 

Inna forma (materiały 
informacyjne w zestawie dla 
uczestników konferencji, tablice 
reklamowe itp.) 

200 zł / 500 zł2 U organizatorów konferencji 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkami uczestnictwa w konferencji są nadesłanie czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres 
Biura Organizacyjnego Konferencji oraz dokonanie wpłaty za udział w konferencji, w kwocie odpowiedniej 
do wybranej formy uczestnictwa (zgodnie z zestawieniem jw.), w terminie do 30 października 2014 r. 

Wpłaty należy dokonać na konto CNBOP – PIB, podane poniżej: 

Bank Zachodni WBK I O/Otwock 

78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 

 

 

 

                                                           
1 Opłata nie obejmuje zakupu wytycznych VdS CEA 4001:2014-04. W przypadku zainteresowania zakupem u wydawcy 

wytycznych jw. prosimy o wypełnienie odpowiedniego pola w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji (zał. 3). 

 
2 Opłata uzależniona jest od formy uczestnictwa. 
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W sprawach dotyczących konferencji prosimy kontaktować się z osobami jak niżej: 

Sprawy organizacyjne: 
 
Dorota Gajownik 
Magda Ślarzyńska 
Dział Szkoleń CNBOP-PIB 
Tel. (22) 76 93 391 
e-mail: dgajownik@cnbop.pl 
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl 
 
 

Sprawy merytoryczne: 
 
Jan Czardybon 
Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB  
Tel. kom: (0) 501 341 518 
e-mail: jczardybon@cnbop.pl  

Zapraszamy do udziału w konferencji. 

 

 
Załącznik 1: Warunki dotyczące wygłoszenia referatu sponsorowanego;  

Załącznik 2: Warunki dotyczące organizacji punktu informacyjno-wystawowego; 

Załącznik 3: Karta zgłoszenia uczestnictwa w  XI Konferencji Technicznej „Stałe Urządzenia Gaśnicze  
(SUG)”. 

 

 

Załącznik 1 

Warunki dotyczące wygłoszenia referatu sponsorowanego 

1. Czas trwania referatu – maks. 15 min; 

2. Tematyka referatu ściśle związana z problematyką konferencji.  
 

 

Załącznik 2 

Warunki dotyczące organizacji punktu informacyjno-wystawowego 

 Wystawa ma charakter imprezy towarzyszącej konferencji. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość 

odwiedzenia punktów informacyjno-wystawowych głównie w czasie przerw między referatami.  

 Punkty jw. zlokalizowane będą w sali głównej, gdzie wygłoszone zostaną referaty, albo (w przypadku większej liczby 

punktów) w sali pomocniczej, znajdującej się bezpośrednio przy sali głównej. 

 Dla  każdego punktu informacyjno-wystawowego zapewnione będą: 

- powierzchnia ok. 5 m2; 

- stół i krzesła; 

- dostęp do gniazda zasilającego 230 V, 500 W (maks.). 

 Wyposażenie i organizacja punktu informacyjno-wystawowego są w gestii prezentującej się firmy. Sposób 

wykonania punktu, a także sposób prezentacji materiałów/wyrobów nie mogą spowodować uszkodzeń 

w sali/sprzęcie (np. na skutek wystąpienia zbyt dużych nacisków powierzchniowych), ani też naruszać konstrukcji, 

wystroju sali itp. 
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Załącznik 3 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w XI Konferencji Technicznej „STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (SUG)” 

14 listopada 2014 r.,   

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 października 2014 r. 
Adres: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  

im. J. Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 
Dział Szkoleń 

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213, 
Tel: (022) 769 33 91, fax: (022) 769 32 21 

e-mail: edukacja@cnbop.pl 

 

 
 

Niniejszym zgłaszam(y) w sposób wiążący swój udział w Konferencji Technicznej jw., w następującej formie 
(prosimy o wypełnienie białych pól w poniższych tablicach): 

FORMA UCZESTNICTWA   OPŁATA* **) 

1 2 3 

Uczestnictwo podstawowe  
310 zł/osobę  (210 zł/osobę dla członków SITP 
i strażaków PSP)*** 

 

Wygłoszenie referatu sponsorowanego  1845 zł   

Inna forma (materiały informacyjne firm biorących 
udział w Konferencji przekazany w zestawie dla 
uczestników konferencji, tablice reklamowe itp.) 

200 zł/ 500 zł****  

*) Podane kwoty zawierają podatek VAT. 
**) Prosimy o zaznaczenie w kolumnie 3 znakiem „X” wybranej przez Państwa formy uczestnictwa  

oraz wypełnienie odpowiednio  kolumny 2 tablicy (poniżej) „DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY”. 
***) Opłata nie obejmuje zakupu u wydawcy wytycznych VdS CEA 4001:2014-04. 
****) Opłata uzależniona jest od formy uczestnictwa. 

 

DANE ZGŁASZANEJ OSOBY / FIRMY 

1 2 

Imię i nazwisko osoby/osób 1.  

2.  

3.  

Nazwa urzędowa firmy  

Kod i nazwa miejscowości  

Ulica, nr domu / lokalu / mieszkania  

Tel/ fax / e-mail  

NIP*  

Jestem/Jesteśmy zainteresowani zakupem 
w promocyjnej cenie nowych wytycznych 
VdS CEA 4001:2014-04 Urządzenia 
tryskaczowe. Projektowanie i instalowanie, 
wersja w języku polskim.  

TAK  

Liczba  
sztuk 

 

Potwierdzam(y) wpłatę w wysokości ……………. zł na konto CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, 

z dopiskiem „Konferencja SUG, 14.11.2014 r.”, konto nr.:  78 1090 1753 0000 0001 0130 3937. 

Wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu. Ponadto wyrażam(y) zgodę 
na przetwarzanie przez Organizatorów Konferencji danych osobowych w celach związanych z Konferencją. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………… 

 

……………………………………. 

Pieczęć adresowa firmy Data Pieczęć imienna i/lub podpis 
 

mailto:edukacja@cnbop.pl

