
Uwaga: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu Mercure Poznań Centrum

uroczysta kolacja. Uczestnicy konferencji rezerwują noclegi we własnym zakresie. 

pokoju jednoosobowego ze śniadaniem 310 zł za noc (dwuosobowego 

do wyczerpania wolnych pokoi. 

w przestrzeni” podczas rezerwacji. Rezerwacji można dokonać kontaktując się bezpośrednio z hotelem: 

tel. 618558955 lub e-mail H3393@accor.com

 

  Data, podpis:  ................................

Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e

Brak pisemnej rezygnacji skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału 

(nawet w przypadku niewzięcia udziału w konferencji).

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres:

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko 

Przynależność do Stowarzyszenia

Numer uprawnień rzeczoznawcy majątkowego 

Firma/Instytucja 

adres do korespondencji 

telefon 

e-mail 

Dane do faktury (pieczęć): 

Deklaruję udział w konferencji

Opłatę 500 zł zobowiązuję się przekazać do dnia  

10.10.2017 r. na konto SRMWW, 
Nr rach. bank. Bank Zachodni WBK S.A. O/Poznań 
74 1090 1737 0000 0000 7201 1680
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Zgłaszam udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

NIERUCHOMO

Poznań, 19

Uwaga: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu Mercure Poznań Centrum

. Uczestnicy konferencji rezerwują noclegi we własnym zakresie. 

pokoju jednoosobowego ze śniadaniem 310 zł za noc (dwuosobowego – 

 Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie hasła „Nieruchom

podczas rezerwacji. Rezerwacji można dokonać kontaktując się bezpośrednio z hotelem: 

H3393@accor.com  

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

  

Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail: biuro@srmww.pl) i jest możliwa do dnia 10.10.

Brak pisemnej rezygnacji skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału – 

(nawet w przypadku niewzięcia udziału w konferencji). 

 

  

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres: biuro@srmww.pl

 

Stowarzyszenia  

Numer uprawnień rzeczoznawcy majątkowego   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konferencji 

zobowiązuję się przekazać do dnia  

konto SRMWW,  
Nr rach. bank. Bank Zachodni WBK S.A. O/Poznań  
74 1090 1737 0000 0000 7201 1680 

TAK

GŁOSZENIOWY  

Zgłaszam udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

IERUCHOMOŚĆ W PRZESTRZENI 3 

Poznań, 19-20.10.2017 r.  

 

Uwaga: istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu Mercure Poznań Centrum, gdzie odbędzie się 

. Uczestnicy konferencji rezerwują noclegi we własnym zakresie. Cena promocyjna 

 330 zł) obowiązuje 

Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie hasła „Nieruchomość 

podczas rezerwacji. Rezerwacji można dokonać kontaktując się bezpośrednio z hotelem: 

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

.pl) i jest możliwa do dnia 10.10.2017 r.  

 500 zł  

biuro@srmww.pl 

 

TAK 

Zgłaszam udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej     


