
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
„Problemy planistyczne – JESIEŃ 2018”  

 

I. Cykl spotkań związanych z gospodarką przestrzenną. 

Seminarium szkoleniowe zatytułowane „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2018”, kontynuuje cykl 
spotkań poświęconych różnym zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, 

zainaugurowanych w lutym 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu.  
 

II. Organizator: 

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, ul. Korfantego 15, 53-021 Wrocław. 
zarejestrowane w KRS pod numerem 0000520254, Regon: 0225066120, NIP: 899 275 77 26. 

 
III. Sekretariat seminarium.  

Wszelkich informacji dotyczących szkolenia udzielają Panie: Agata Woźniak oraz Elżbieta Hubicka, pod 
numerami telefonu: 795 85 05 85 lub 795 85 15 85 

Adres korespondencyjny:  

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU 
ul. Powstańców Śląskich 134, pok. 5, 53-315 Wrocław. 

e-mail: biuro@suzoiu.pl 
 

IV. Termin i miejsce Seminarium. 

1. Seminarium dwudniowe: 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) i 27 listopada 2018 r. (wtorek). 
2. Wrocław, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, ul Kopernika 5, w pobliżu Hali Stulecia, na 

obrzeżu Parku Szczytnickiego (Uwaga! Ulica Kopernika od strony ul. Wróblewskiego jest zamknięta dla ruchu 
kołowego. Szczegóły dotyczące dojazdu do OSPIP znajdują się na załączonej do powyższego e-maila mapce). 

 
V. Spotkanie integracyjne - 26 listopada 2018 r. (poniedziałek). 

Około godz. 20:00 zapraszamy na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Restauracji Stary Klasztor 

przy ul. Purkyniego 1 (w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Św. Wojciecha przy pl. Dominikańskim). 
 

VI. Formularz zgłoszenia na seminarium-zmiany. 
 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wprowadziliśmy 

następujące zmiany w formularzu zgłoszenia: 
1. Formularz zgłoszenia dotyczy wyłącznie jednej osoby (w przypadku zgłoszenia większej ilości osób, 

należy wypełnić formularz oddzielnie dla każdej ze zgłaszanych osób). 

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
poprzez złożenie podpisu przez uczestnika seminarium na pierwszej stronie formularza. 

3. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie formularza 
zgłoszeniowego.  
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VII. Koszty uczestnictwa w Seminarium (formularz zgłoszenia nr 3): 

Opłata za udział w Seminarium 

dla jednej osoby*: 

Wpłata 

do 29.10.2018 r. 

Wpłata  

po 29.10.2018 r. 

Dzień pierwszy Seminarium – 26 
listopada 2018 r. 

325,20 zł netto / 400 zł brutto 391 zł netto / 480,93 zł brutto 

Dzień drugi Seminarium – 27 

listopada 2018 r. 
325,20 zł netto / 400 zł brutto 391 zł netto / 480,93 zł brutto 

Dwa dni jednocześnie 26 i 27 
listopada 2018 r. 

487,80 zł netto / 599,99 zł brutto 586 zł netto / 720,78 zł brutto 

 

*Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w przypadku, jeżeli udział uczestnika jest finansowany w 
całości ze środków publicznych. Wówczas wymagane jest podpisanie oświadczenia o finansowaniu szkolenia w 

całości ze środków publicznych, zawartego na formularzu zgłoszenia. 
 

VIII. Inne, wiążące się z finansami, warunki uczestnictwa. 

1. Zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty, która powinna być dokonana w ciągu 7 dni od 
daty zgłoszenia. 

2. Wpłata nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem. 
3. Wpłaty należy dokonać do 23 listopada 2018 r., wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia 

Urbanistów ZOIU, ul. Korfantego 15, 53-021 Wrocław, numer konta SANTANDER: 16 1090 1522 
0000 0001 2602 4693. 

4. Fakturę VAT otrzymają Państwo e-mailem na adres podany w formularzu, jedynie w niektórych 

przypadkach będą przesyłane pocztą. 
5. Za termin wpłaty uznaje się termin wpływu należności na konto Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium wpłacone kwoty będą zwracane, jeżeli rezygnacja 
nastąpi pisemnie najpóźniej do 19 listopada 2018 r. 

7. Opłata seminaryjna obejmuje m.in. koszty materiałów konferencyjnych oraz poczęstunku. 

8. W przypadku dużej liczby zainteresowanych o uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń. 
9. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium zostanie przesłane na podany na 

formularzu zgłoszeniowym adres e-mail (biuro@suzoiu.pl). 
 

X. Zakwaterowanie. 
Osoby zainteresowane winny dokonywać rezerwacji zakwaterowania we własnym zakresie.  
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