
Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej 
pt. „Energetyka jądrowa, dozymetria, radioterapia  

– współczesne wyzwania” 
31.05-2.06.2023 r., Kołobrzeg 

  
 

 
 

 

Formularz zgłoszeniowy 
 
Prosimy o przesłanie formularza na adres: ewa_gonda@o2.pl do 10.05.2023 r. 

 

Dane uczestnika konferencji 

Imię i nazwisko  

Instytucja  

Nr tel.  

Adres e-mail  

Członek SIOR   tak                                                nie  

 

Dane płatnika (do wystawienia faktury VAT) 

Nazwa   

Adres  

NIP   

 

Opcje udziału w konferencji wraz opłatą  Daty noclegów 
Proszę zaznaczyć 

właściwe 

Udział z 2 noclegami – 1600 zł netto  31.05-2.06.2023 r.  

Udział z 1 noclegiem – 1100 zł netto  
31.05-1.06.2023 r.  

1.06-2.06.2023 r.  

Udział bez noclegu – 700 zł netto  nie dotyczy  

Dla członków SIOR – zniżka 10%. Kwota netto obowiązuje uczestników konferencji, którzy wnoszą opłatę 
za udział w konferencji finansowaną ze środków publicznych i prześlą stosowne oświadczenie płatnika 
faktury VAT. Kwota brutto (kwota netto + 23% VAT) obowiązuje uczestników konferencji, którzy wnoszą 
opłatę za udział w konferencji, niefinansowaną ze środków publicznych. 
 
Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 22.05.2023 r. na konto SIOR - Bank Pekao S.A. 42 1240 3767 
1111 0000 4065 4184. Tytuł wpłaty: Konferencja SIOR, imię i nazwisko uczestnika.  
Faktury będą wystawiane w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konferencji. Istnieje możliwość wystawienia 
faktury proforma.  
 
Niniejsze zgłoszenie stanowi zobowiązanie do uregulowania płatności wskazanej na fakturze VAT. 
Nieobecność uczestnika na konferencji nie zwalnia z obowiązku zapłaty za fakturę.  
 
 
 

…………………………. 

Podpis płatnika 
 

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w hotelu Diva w Kołobrzegu do 4.06.2023 r., w preferencyjnej cenie 
za dobę: 537 zł brutto w pokoju 1-osobowym oraz 686 zł brutto w pokoju 2-osobowym. Rezerwacji dokonuje 
SIOR, natomiast płatność jest regulowana indywidualnie przez uczestnika. 
 

Wyrażam chęć przedłużenia pobytu w hotelu 
Diva i zobowiązuję się do pokrycia związanych 
z tym dodatkowych kosztów (poza opłatą 
konferencyjną). 

przedłużenie o jedną 
dobę, do 3.06.2023 r. 

przedłużenie o dwie 
doby, do 4.06.2023 r. 

w pokoju 1-os.  w pokoju 2-os.  

 
 
 

…………………………. 

Podpis  
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