
 
 

          UWAGA!   Ilość miejsc na szkoleniach seminaryjnych ograniczona, decyduje kolejność miejsc. 

 

                                                                         FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 
(wypełnić drukowanymi literami) 

 
 

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Nr szkolenia wg załączonego planu  …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..  

 

               ……………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….…………   

               Data szkolenia .......................................................................................................................................................................................................................................................  

 

               Preferowana forma uczestnictwa w szkoleniach hybrydowych (on-line,  stacjonarnie)  ........................................................................................ 
 

Nazwa firmy lub instytucji  zgłaszającej uczestnika szkolenia 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

..………………………………........................................................................................................................................................................................................................................... 

 

..............................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres do korespondencji................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Telefon kontaktowy, e-mail uczestnika................................................................................................................................................................................................... 
 

  * Nr członkostwa w Śl.OIIB, Nr leg. Studenckiej ............................................................................................................................................................................... 
 

            KOSZT UCZESTNICTWA W KAŻDYM Z W/W SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH 
 

              –  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                         –   70,00 zł/ osobę, 
              –  dla członków PZITS O/Katowice  i studentów                                                                 –   70,00 zł/ osobę, 
              –  dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych)                                                            – 160,00 zł/ osobę,  
 

             Koszt szkolenia z Prawa budowlanego dla wszystkich uczestników –                        160,00 zł/osobę 
 

             KOSZT SZKOLEŃ  ON-LINE 
 

              –  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                         –   bezpłatne, 
              –  dla członków PZITS O/Katowice  i studentów                                                                 –   50,00 zł/ osobę, 
              –  dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych)                                                            –   120,00 zł/ osobę,  
 

             Warsztaty z Profil Koordynatora – on-line 
              –  dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                         –  -80,00 zł/ osobę, 
              –  dla członków PZITS O/Katowice  i studentów                                                                 –   80,00 zł/ osobę, 
              –  dla pozostałych uczestników (nie zrzeszonych)                                                            –   160,00 zł/ osobę 
 
             Kurs kosztorysowania – NORMA                                                                                                  – 1100,00 zł/ osobę  
             Kurs  AutoCAD                                                                                                                                       –   600,00 zł/osobę 
 

             Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mają prawo do dofinansowania szkoleń i warsztatów  w wysokości  
             wynikającej z regulaminu dofinansowania obowiązującego w ŚlOIIB.  
 
            Forma prowadzenia szkolenia będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzenia obostrzeń.                       
 
              
        
 
           ................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............. 
             nazwa przedsiębiorstwa, adres, NIP (tylko w przypadku wystawiania faktury VAT na firmę) 
 
          Wyrażam zgodę na umieszczenie / przetworzenie moich danych przez PZITS Oddział w Katowicach do celów związanych  z przekazywaniem  
          informacji, w tym przesyłaniem ich drogą elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych PZITS zgodnie z Ustawą o Ochronie  
          Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu  
          Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18.07.2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz.1204). 

 
                                                                                                                                                                                                        …........…………………………………………..                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                            data i czytelny podpis zgłaszającego 

Uwagi:    
      1.  Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu  

      2.  Szczegółowych informacji udziela sekretariat Oddziału PZITS w dni robocze w godz. 9:00-16:00 tel./fax. 32/256-35-32, 501-810-149,  
           e-mail: pzits@pzits.com.pl 

           Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać faksem lub drogą elektroniczną.  
           Dodatkowe informacje na stronie internetowej – www.pzits.com.pl  

  3.  Szkolenia odbywają się w budynku:  

           NOT Katowice, ul. Podgórna 4 - pomieszczenia PZITS O/Katowice, zgodnie z załączonym planem. 

 4.  Przesłanie niniejszego formularza oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony  
      Danych Osobowych (RODO) jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. 

     5.  Bieżące informacje o szkoleniach, na stronie internetowej: www.pzits.com.pl 

    6.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń,  
         lub ograniczenia ilości uczestników odpowiednio do wielkości sali wykładowej.             

 


