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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Europejskie Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej         

 “MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA POLSKICH SPÓŁDZIELNI W 
REALIZACJI POLITYKI MIESZKANIOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ”         

Organizowanym pod patronatem honorowym 
Ministra Budownictwa

Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej 

 
Niniejszym zgłaszam udział  następujących osób w Forum w dniach  

14 – 15.09 2006 r.
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Nocleg   /* Tel/fax

Tak Nie

/* zaznaczyć  właściwą rubrykę
Nasz NIP .................................... 

Należność za udział  w Forum w łącznej  kwocie ...................  zł  została  przekazana na 
konto USM:
Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 16a

BPH PBK S.A. Oddz. w Warszawie
63 1060 0076 0000 4010 4020 4869

Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku nie przybycia na Forum wpłacona kwota nie 
podlega zwrotowi.

(Opłaty za noclegi w hotelach pokrywają uczestnicy w ramach  delegacji. Informacja 
o hotelach oraz cenach za noclegi, na odwrocie zgłoszenia uczestnictwa.  W zgłoszeniu 
uczestnictwa przesłanym faxem 0-22 620 00 67, 652 21 10 lub pocztą na adres USM 
w terminie do dnia  20.08.2006 r. należy wyraźnie zaznaczyć z jakiego typu 
hotelu osoby uczestniczące w Forum chcą korzystać).

..................................... ......................................... 
          Główny Księgowy          Prezes 



TERMIN ZGŁASZANIA 20.08.2006 r.

Opłaty za udział w Forum

Przedstawiciele:
1. Spółdzielni Mieszkaniowych i innych organizacji należących 

bezpośrednio do USM zł. 310,-/os 
2. Członkowie PTM i SOI zł. 310,-/os
3. Pozostali uczestnicy zł. 360,-/os

Prosimy o rezerwację noclegów :
1. Hotel (poziom2 lub 3 gwiazdki) w cenie od 200 – 300 zł/os ð  /*

ilość miejsc ........................

2. Hotel tani (typu MHS) w cenie do 100 zł ze śniadaniem ð  /*
ilość miejsc ........................

/* proponowaną rezerwację zaznaczyć     X

Prosimy dodatkowo o przedłużenie rezerwacji do ............... dla .........osób.
W  przypadku  braku  wykorzystania  zarezerwowanych  noclegów  wyrażamy  zgodę  na 
obciążenie nas kosztami dokonanych rezerwacji.

-------------------------------------
                                                                               /pieczątka i podpisy/

UWAGA!
1. Płatność bezpośrednio w recepcji hoteli.
2. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym.
3. Potwierdzenie dokonanej rezerwacji noclegów zostanie dostarczone wraz z 

materiałami konferencyjnymi.
4. Organizatorzy  zapewniają  uczestnikom  wydawnictwa  pokonferencyjne,  2 

posiłki obiadowe i kolację.
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