
 
 

 
 

 

 
 

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej 
Oddział Małopolski  

oraz  
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   

 
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału 

w szkoleniu pt.: 
 

“Co nowego w Mostownictwie” 
 

Szkolenie odbędzie się w terminie 08- 09 listopada 2018 r.  
w Nowym Sączu 

 

 
 

 



Plan szkolenia: 
 
08.11.2018 r. 
 
godz. 1000 – 1030 - przyjazd, zakwaterowanie w hotelu Panorama 

                                 w Nowym Sączu, ul. B. Romanowskiego 4 (pokoje 

2,3  osobowe),  kawa, ciasteczka na powitanie 

godz. 1100– 1400 - wycieczka techniczna na przebudowywany most 

helleński oraz kompozytową kładkę na Kamienicy 

godz. 1400 – 1500 - obiad 

godz. 1400 – 1800 - pierwsza sesja szkoleniowa   

godz. 1900 - uroczysta kolacja 

 
09.11.2018 r.  
 
godz. 900– 1000 - śniadanie 

godz. 1000 – 1300 - wycieczka techniczna na budowę kładki pieszo 

rowerowej przez Poprad 

godz. 1300– 1400 - obiad 

godz. 1400 – 1500 - podsumowanie szkolenia 

godz. 1500 - wyjazd do Krakowa 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Warunkiem uczestnictwa w SZKOLENIU jest przesłanie wypełnionej  

KARTY ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA  (pocztą, faxem lub e-mailem) 
oraz dokonanie wpłaty na konto:   
 

ZMRP Oddział Małopolski 
Bank PeKaO S.A. O/Kraków 

48 1240 1431 1111 0000 1045 2167 
z dopiskiem „szkolenie w Nowym Sączu 2018” 

 

w terminie  do 7 listopada 2018r. 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 
 

Odpłatność za udział 1 osoby w szkoleniu wynosi: 
 492,- zł (brutto – VAT 23%) /osobę dla członków ZMRP   

 
Kwota ta obejmuje następujące koszty: 
 wyżywienia  
 noclegu z 08- 09 listopada 2018 r. (zakwaterowanie w pokojach  2,3 osobowych – 

dopłata za pokój 1- osobowy 60 zł). 
 wycieczek technicznych, 
 materiałów konferencyjnych 

 
 TERMINARZ 

 

Zgłoszenie uczestnictwa -   do   03. 11. 2018 r. 
Przesłanie opłaty za udział w konferencji -   do   07. 11. 2018 r. 
 
Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić 
z organizatorami. 

 
ADRES DLA KORESPONDENCJI 

 
Wszelkich informacji udzielają: 
 
-    Grażyna Czopek tel.   kom. 605 418 113,   
 e-mail:  gra_cz@op.pl 
 

-    Andżelika Wojciechowska tel.   kom.  513 108 315     
 e-mail:  wojciechowska@wilczek-krakow.pl                                                            

-    Franciszek Bartmanowicz tel.  kom.  607 098 782     
 e-mail:  franciszek.bartmanowicz@onet.pl 

 

 


