Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości
Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych

Oddział w Bydgoszczy
ul. Piaseczna 1A, 85-354 Bydgoszcz

.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Bydgoszczy
zaprasza na szkolenie:
„Wybrane aspekty wyceny nieruchomości metodą pozostałościową.
Praktyczne przykłady wyceny”
które odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 16 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 (sobota).
Szkolenie prowadzi Pan dr inż. Jerzy Filipiak, rzeczoznawca majątkowy, członek
Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Miejsce szkolenia: Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6
w Bydgoszczy, sala 202.
Czas trwania szkolenia: od godz. 11.00 do 15.00.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 4 godzin
edukacyjnych.
Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz ze zmianami.
Koszt szkolenia wynosi: 120,00zł + VAT: 147,60 zł, słownie: sto czterdzieści siedem
złotych,60 gr.
Dla członków i kandydatów PSRWN Oddział w Bydgoszczy szkolenie jest bezpłatne.
W cenie: kawa, herbata z ciasteczkami, na zakończenie szkolenia obiad.
Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:
31 1020 1462 0000 7702 0125 6957
lub gotówką w dniu szkolenia.
Osoba kontaktowa: dr inż. Michał Zygmuntowicz, pełnomocnik ds. szkoleń,
tel. + 48 604 453 797.
Druk karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 11 grudnia 2017 r. pocztą elektroniczną
na adres:
rzeczoznawstwo@o2.pl
Serdecznie wszystkich zapraszamy w imieniu Zarządu Oddziału
Renata Staszak – sekretarz Oddziału
Michał Zygmuntowicz – pełnomocnik ds. szkoleń

Nr konta: PKO BP I/O Bydgoszcz 31 1020 1462 0000 7702 0125 6957

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu:

„Wybrane aspekty wyceny nieruchomości metodą pozostałościową.
Praktyczne przykłady wyceny”

w dniu 16 grudnia 2017 r.
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………
Nr

uprawnień
zawodowych
………………………………………….

(rzeczoznawca

majątkowy)

Adres
…………………………………………………………………………
Kontakt (telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………
Dane do rachunku (nazwa Firmy, adres, NIP)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

Informuję, że należna kwota w wysokości 147,60 zł
została wpłacona na rachunek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny
Nieruchomości Oddział w Bydgoszczy
nr: 31 1020 1462 0000 7702 0125 6957
w dniu …………………………………
Druk karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 11 grudnia 2017 r. pocztą elektroniczną
na adres:
rzeczoznawstwo@o2.pl

……………………………………..
data zgłoszenia

……………………………………………
podpis

