
 

UWAGI:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

w XXVII KRAJOWEJ KONFERENCJI HODOWCÓW KARPIA w dniu 21 września 2022 r. 
oraz SZKOLENIU PRODUCENTÓW RYB w dniach 21-23 września 2022 r. 

organizowanym w Hotelu Klimczok**** w Szczyrku 
 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres (gospodarstwo, instytucja, firma) …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………   tel./fax: ………………………………… .      e-mail: ………………………………………………… 

3. Koszt administracyjny XXVII Krajowej Konferencji Hodowców Karpia: dla Członków PTRyb wynosi 

600,00 zł/os.; dla pozostałych osób 950,00 zł/os. (w kwocie zawarty jest podatek VAT 23%) 

4. Kwota ta została wpłacona na konto PTRyb Santander Bank Polska S.A. 

nr 46 1090 1359 0000 0000 3501 8577 w dniu ……………………………………………………………….. r. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że nieobecność na XXVII Krajowej Konferencji Hodowców Karpia  

lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot dokonanej wpłaty. 

6. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub siły wyższej 

niezależnych od organizatora (np. epidemia, wojna), XXVII Krajowa Konferencja Hodowców Karpia  

i Szkolenie Producentów Ryb mogą zostać odwołane lub odbyć się w trybie ograniczonym. 

7. Zgłoszenie udziału prosimy odesłać drogą pocztową lub mailową do dnia 05 sierpnia 2022 roku. 

 
Prosimy o zaznaczenie znakiem X: 

Rezerwuję nocleg środa/czwartek (21/22 września)       TAK  NIE 

Rezerwuję nocleg czwartek /piątek (22/23 września)      TAK  NIE 

Będę uczestniczył/a w Uroczystej Kolacji w czwartek 22.09     TAK  NIE 

OPCJE DODATKOWO PŁATNE 

Rezerwuję nocleg w przeddzień konferencji/szkolenia tj. wtorek/środa (20/21 września)   TAK  NIE 

 

……………………………………………….. 
(data i podpis)  

 

UWAGA!!! 

* W związku z ograniczoną ilością miejsc, podstawą przyjęcia zgłoszenia udziału 
jest jego potwierdzenie przez biuro PTRyb. 

**Opcje dodatkowo odpłatne: nocleg w przeddzień Konferencji w dn. 20.09.2022 r.,  

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą niniejszego formularza jest 
Polskie Towarzystwo Rybackie, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań. Dane zbierane są w celu 
umożliwienia uczestnictwa w Konferencji-Szkoleniu oraz jego prawidłowej organizacji. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt, 1 lit. b i c 
Rozporządzenia 2016/679 (RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zapisania się na 
Konferencję-Szkolenie. 

 


