
 

 
ŚWIĘTOKRZYSKIE  STOWARZYSZENIE  RZECZOZNAWCÓW 

MAJĄTKOWYCH  W  KIELCACH  
 

  
członek 
POLSKIEJ  FEDERACJI  STOWARZYSZE Ń                  RZECZOZNAWCÓW  MAJATKOWYCH 
 

 
Termin: 27 maja  – 01 czerwca 2018 roku  

Miejsce:  Sankt Petersburg - Carskie Sioło – Peterhof,  Rosja 
Temat:  Rynek nieruchomości w Rosji i analiza zmian przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami  
Wylot z lotniska Chopina w Warszawie dnia 27  maja 2018r. Powrót 1 czerwca 2018 r. 
Potwierdzenie szczegółów wylotu nastąpi po zorganizowaniu się grupy szkoleniowej.   

  
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY uczestnika szkolenia wyjazdowego 

 
Nazwisko i imię …………………………………………….… 

Data urodzenia............................................ 

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

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

tel.………………………….email:………………………………………………………. 

Nr uprawnień…………..    Nr i data ważności paszportu…………………………………  

Stowarzyszenie:…………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Dane do  wystawienia  rachunku.  
 

Nazwa firmy /Nazwisko i imię 

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

Adres…………………………………………….……………………………………..:………………..

NIP................. 

* prosimy o wypełnianie formularza drukowanymi literami  

Cena szkolenia  wynosi 4450 zł brutto. Cena nie zawiera podatku VAT  
Cena zawiera:  

1. przelot samolotem rejsowym Warszawa-Petersburg-Warszawa 
2. opieka polskojęzycznego rezydenta w Petersburgu 
3. 5 noclegów w hotelu *** - pokoje 2 osobowe z łazienkami 
4. wyżywienie: 5 śniadań (bufet), 5 obiadokolacji serwowanych w hotelach lub na 

mieście; 
5. opłata wizowa i pośrednictwo 
6. podstawowy pakiet realizacji programu: przewodnicy; system Tour Guide; bilety 

wstępu: Ermitaż (z impresjonistami), Peterhof – ogród dolny, Carskie Sioło – pałac 
Katarzyny i ogród, Sobór Św. Izaaka, twierdza Piotra i Pawła, Cerkiew Zbawiciela na 
krwi, Aleksandro-Newska Ławra, rejs statkiem, rejs wodolotem, Muzeum Faberge 

7. składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
8. ubezpieczenie : uczestnicy imprezy zagranicznej są ubezpieczeni w AXA 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. od kosztów leczenia (KL do 30.000 



EUR), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW 2.000 EUR), bagaż podróżny 
(BP do 200 EUR).  Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji za dodatkową opłatą 50 zł. od uczestnika.  

9. Szkolenie  z rzeczoznawcami rosyjskimi  
Cena nie zawiera : 

imprez fakultatywnych : wieczoru folklorystycznego, nocnej wycieczki ”Zwodzone 
Mosty”, wydarzenia kulturalnego ( balet, opera), szczegóły w programie wyjazdu 
szkoleniowego  

 
Do dnia 20 kwietnia  2018r.  należy przesłać do biura stowarzyszenia prawidłowo 
wypełniony,  wydrukowany i osobiście podpisany wniosek wizowy, zdjęcie zgodne z 
wymogami Ambasady Federacji Rosyjskiej oraz  paszport który powinien być ważny 
minimum pół roku od zakończenia ważności wizy, posiadający minimum 2 wolne strony. 
Druk wniosku wizowego i pozostałe szczegóły będą podane w osobnym komunikacie po 
utworzeniu się grupy.   
 
I wpłata – 1290 zł do dnia 06 grudnia 2017 roku 
II wpłata –  3160 zł do dnia 04 kwietnia 2018 roku  
dopłata za pokój jednoosobowy  600 zł  
 

Rezygnacja łączy się z potrąceniem kosztów:  
-  25% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do  4 kwietnia 2018r. 
-  50% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 5, a 27 kwietnia 2018r. 
-  100% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła po 27 kwietnia 2018r. 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy i dowód I wpłaty prosimy przesłać do dnia 
06.12.2017 roku: 

• pocztą elektroniczną  na adres: biuro.srm@neostrada.pl lub  
• pocztą na  adres: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych 

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51, pok. 502,  
 

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 
DEUTSCHE BANK PBC O/Kielce 
Nr rach: 30 1910 1019 2007 0762 3121 0001 
 
O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.  
  
Osoba odpowiedzialna za organizację:  
Urszula Papka tel. 608 307 783, email: upapka1@o2.pl 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym formularzu przez 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 . Dz U Nr 133, poz. 833 ze zm. 

 
 
 

Podpis.…………………………………… 
 
 
 
 
 
                                         ŚWIĘTOKRZYSKIE  STOWARZYSZENIE  RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH   
                                                                               25-363 Kielce, ul. Wesoła 51 p. 502 
                                                               Tel./Fax:   41/34-28-497,  e-mail: biuro.srm@neostrada.pl  
                                                                          NIP 657-17-68-855, REGON: 290562121 
                                                        Deutsche Bank 24 S.A. O/Kielce Nr 30 1910 1019 2007 0762 3121 0001 

 


