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1. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
(decyduje data wysłania przekazu)
OPŁATY

Wpłata do 1. 07. 2013

Studenci studiów dziennych do
26 r.ż.
Studenci SPCh i absolwenci
Członkowie SPCh1
Pozostałe Osoby
Posiłki - w sobotę i niedzielę
obiady (16 zł) i kolacje (10 zł)

Wpłata od 2. 06. 2013 Wpłata po 2. 09. 2013.
do 1. 09. 2013

150 zł

180 zł

200 zł

180 zł
250 zł
300 zł

200 zł
300 zł
350 zł

220 zł
350 zł
400 zł

50 zł

50 zł

50 zł

W przypadku wcześniejszej wpłaty i rezygnacji przed 18.10.2013 zwracamy 80% wpłaconej kwoty, przed
04.11.2013 - 50%. Odwołanie uczestnictwa po 4.11.2013 nie upoważnia do zwrotu wpłaty konferencyjnej.
Faktury wystawiamy tylko za opłatę konferencyjną do 7 dni od wpływu na konto. Dane do faktury proszę
przesyłać na formularzu zgłoszeniowym. Po upływie 7 dni faktury nie będą wystawiane.
2. KOSZT POBYTU
Istnieje możliwość skorzystania na miejscu z noclegów i wyżywienia

Rezerwacji noclegów:
Pokój wieloosobowy - 65 zł
Pokój 3 i 4-osobowy - 80 zł
Pokój 2-osobowy - 90 zł
Pokój 1-osobowy - 115 zł
za dobę noclegową ze śniadaniem.

1

Opłacona składka członkowska; dowód wpłaty.

Istnieje możliwość wykupienia posiłków
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie tego wraz
ze zgłoszeniem udziału w konferencji oraz przelaniem
odpowiedniej kwoty.
Na przelewie musi być wyszczególniona kwota za
konferencję i wyżywienie.

Koszt wg cennika na stronie www.dobremiejsce.eu
obiad 16 zł; kolacja 10 zł.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłaszam swój udział w konferencji SPCh nt:.
„Wolność i zniewolenia w perspektywie psychologii i psychoterapii” – 9-11.11.2013 r.
Imię i nazwisko………………………………………………
e-mail

………………………………………………

Telefon

………………………………………………

Opłata konferencyjna: .............................. PLN
Obiady

data

Kolacje

data

Opłata za posiłki: .............................. PLN

Opłaty wniosę na konto SPCh: PEKAO S.A. III o/W-wa, nr 42 1240 1040 1111 0010 1541 6402
do dnia (data) ……………………….
Faktura:
Nie
Tak, proszę wystawić fakturę na dane:
Nazwa instytucji:………………………………………………………………………………………
Ulica:……………………………………………………
Nr domu/mieszkania:…………………………………...
Kod pocztowy:………………………………………….
Miejscowość:……………………………………………
NIP:……………………………………………………..
Faktury wystawiamy tylko za opłatę konferencyjną do 7 dni od daty wpływu na konto.
Po upływie 7 dni faktury nie będą wystawiane.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres:
Centrum Psychologiczne „Spotkanie”
ul. Kinowa 19
04-030 Warszawa
lub e-mailem: spotkanie@spch.pl
tel. 697 011 207

…………………………………………
(data i podpis)

