
 
 

XXXVIII ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH 
Serock , 21-22 marca 2017  

Hotel Narvil, ul. Czesława Miłosza 14 A 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Zgłoszenie uczestnictwa możliwe również na stronie internetowej ZMP www.miasta.pl w zakładce Zgromadzenie Ogólne  

w Serocku po wcześniejszej rejestracji na stronie. 
 

DELEGAT 
Udział delegata jest bezpłatny – koszty organizacyjne pokrywa ZMP, z wyjątkiem noclegu i dojazdu

 

Imię i nazwisko:.................................................................................................................................................................. 

Funkcja:................................................................................ Miasto: ................................................................................ 

Telefon: .............................................................E-mail:..................................................................................................... 

Potwierdzam udział  w:  
obiedzie w dniu 21 marca  
kolacji w dniu 21 marca     
obiedzie w dniu 22 marca   w wybranych  kratkach należy postawić znak x 
 

Zgłoszenia wniosków do debaty programowej Zgromadzenia można dokonać na stronie internetowej ZMP www.miasta.pl. 
   

OBSERWATOR 
Koszt udziału obserwatora wynosi 400 zł bez noclegu i dojazdu 

 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................................. 

Funkcja: ..........................................................................................Miasto:........................................................................ 

Adres do korespondencji: .................................................................................................................................................. 

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

Telefon: .................................................................E-mail:.................................................................................................. 

      KIEROWCA 
Kierowca ponosi koszty noclegu i wyżywienia 

 
Zamawiam dla kierowcy (imię i nazwisko): ………………...............………..................................................................... 

 obiad w dniu 21 marca koszt 87 zł   
 kolację w dniu 21 marca koszt 70zł    
 obiad w dniu 22 marca koszt 87 zł W wybranych kratkach należy postawić znak x   
  

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY za udział obserwatora i/ lub kierowcy 

Nazwa odbiorcy: …..………………………...............……………………........................……………........… NIP: …..............……….................... 

Ulica:……………………………………………………................................Miasto i kod pocztowy….….......………........…………....................... 

Proszę o wystawienie oddzielnych faktur za udział obserwatora i kierowcy   należy postawić znak x 

WAŻNE 

 Delegaci, obserwatorzy, kierowcy indywidualnie rezerwują i opłacają nocleg w hotelu Narvil .  
Rezerwacji noclegu należy dokonać poprzez przesłanie bezpośrednio do hotelu Narvil załączonej  karty 
rezerwacji noclegu. 

 Miejsce posiłków delegatów, obserwatorów, kierowców: hotel Narvil 

 Należność za udział obserwatora i/lub kierowcy należy przekazać na konto Związku Miast Polskich:  
PKO BP S.A. I Oddział Poznań numer konta: 11 1020 4027 0000 1602 0033 5752 w terminie do 17 lutego 2017 r. 

 Rezygnację z udziału należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: magdalena.misiewicz@zmp.poznan.pl  do dnia  
17 lutego br. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów udziału i indywidualnie 
zarezerwowanego noclegu. Anulację noclegu należy przesłać bezpośrednio do Hotelu.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy odesłać do Biura ZMP w terminie do 17 lutego 2017 r. 
na numer faksu: 61/ 633 50 60 lub adres e-mail: magdalena.misiewicz@zmp.poznan.pl 

Kontakt: Biuro Związku Miast Polskich tel. 61/ 633 50 50 lub 58 
 
 

..................................................                                                                                           ............................................ 
                    data                                             podpis, pieczęć 

http://www.miasta.pl/
mailto:magdalena.misiewicz@zmp.poznan.pl

