Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
Oddział Warszawski
ul. Czackiego 3/5 pok. 421, 00-043 Warszawa, tel. (22) 828 64 54
Bartosz Rawa - kom.792 330 173, info@wycena-nieruchomosci.com.pl

Termin: 19 – 29 kwietnia 2018 roku
Miejsce: Iran i Armenia
Temat: Rynek nieruchomości w Iranie. Analiza zmian przepisów gospodarowania nieruchomościami.
Wylot z lotniska Chopina w Warszawie dnia 19 kwietnia 2017r. o godz.10.45 ( zbiórka o godz. 8.30 sala
odlotów). Powrót 29 kwietnia 2018r. ok. godz. 20.35. Potwierdzenie szczegółów wylotu nastąpi po
zorganizowaniu się grupy szkoleniowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY uczestnika kursu szkoleniowego
Nazwisko i imię …………………………………………….……Data urodzenia............................................
Adres do korespondencji…………………………….…..………………………………………………………
Tel/fax………………..tel kom.………………………….email:………………………………………………..
Nr uprawnień…………..Nr i data ważności paszportu……………………………….. ……………………….
Paszport musi być ważny
ważny min.6 mies od daty powrotu z 2 wolnymi stronami naprzeciw siebie, bez pieczątek Izraela
Stowarzyszenie:……………………………………………………………………………………………………………
DANE DO WYSTAWIENIA RACHUNKU ( prosimy o wypełnianie formularza drukowanymi literami)
Nazwa firmy ………………………………...…………………………………………………………………………….
Adres…………………………………………….…………………………NIP:…………………………………………
Odpłatność (proszę zakreślić):
 Dla członków stowarzyszenia PSRWN: 6000 zł + 23%VAT oraz koszt przelotu 1250zł i 60Euro wiza
 Dla osób nie stowarzyszonych w PSRWN: 6300 zł +23%VAT oraz koszt przelotu 1250zł i 60Euro wiza
dopłata za pokój jednoosobowy 1775 zł + 23% VAT
Cena obejmuje szkolenia, transport, zakwaterowanie 10x, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, opiekę pilota
i miejscowego przewodnika, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów . Cena nie obejmuje
fakultatywnych imprez, opłat za dodatkowe wejścia.
Do dnia 01 marca 2017 należy przesłać paszport, zdjęcie paszportowe aktualne en face 3/3,5 x 4/4,5 i
wniosek wizowy według wzorca który zostanie wysłany do uczestników po potwierdzeniu grupy.
I wpłata – 1250 zł dla wszystkich uczestników do dnia 15.12.2017 roku
II wpłata – 2800 zł dla wszystkich uczestników do dnia 15.02.2018 roku
III wpłata – pozostała kwota (4580zł dla stowarzyszonych oraz 4949 zł dla niestowarzyszonych) + ew.
dopłata do pokoju 1os. + 60Euro lub równowartość w złotych wg kursu NBP z dnia wysyłki - do dnia
01.03.2018roku
Rezygnacja łączy się z potrąceniem kosztów:
- około 25% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 30 a 14 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy.
- około 50% ceny imprezy, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 13 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy.
- do około 90% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 6 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy.

Kurs odbędzie się przy 30 uczestnikach. W przypadku mniejszej ilości osób cena może ulec zmianie.
O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy i dowód wpłaty prosimy przesłać do dnia 15 grudnia 2017roku:
• pocztą elektroniczną na adres: info@wycena-nieruchomosci.com.pl lub
• pocztą na adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 pok. 421 A lub
• faxem tel. 22 828 64 54
Wpłat należy dokonać na konto PSRWN Oddział Warszawski: Bank ING
Numer konta: 93 1050 1041 1000 0005 0133 5715 Osoba odpowiedzialna za organizację:
Bartosz Rawa tel. kom 792 330 173; email: info@wycena-nieruchomosci.com.pl
*……………………………………Podpis
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym formularzu przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.

