
Formularz Zgłoszenia udziału 
w XIX Szkole Fundacji Rektorów Polskich  

dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów Finansowych  
 

Zamkowe Centrum Konferencyjne Hotelu „Zamek Gniew”, 4 - 7 czerwca 2017 r. 

 

Kanclerz (imię i nazwisko)   

Z-ca Kanclerza (imię i nazwisko)  

Z-ca Kanclerza (imię i nazwisko)  

Nazwa uczelni delegującej  

NIP Uczelni   

Adres Uczelni  

Telef./fax./e-mail   

Miejsce obrad: Zamkowe Centrum Konferencyjne Hotelu „Zamek Gniew” w Gniewie (http://www.zamek-gniew.pl)  

Noclegi:           ZZamkowe Centrum Konferencyjne Hotelu „Zamek Gniew” ul. Zamkowa 3, Gniew 

Nocleg w dniach 
 

      □ 4/5.06    □ 5/6.06    □ 6/7.06      

 

            
 Data     ..................................             Podpis ........................................... 
 

Warunkiem rejestracji jest wniesienie wymaganych opłat. 
 
KOSZTY: 

I. Opłata konferencyjna, uczestnik szkoły -  1500 zł (za „miejsce”).  
 
II. Koszty pobytu: 

 uczestnik (wyżywienie i  program popołudniowy  za cały okres Szkoły)  
1300 zł   

 
 kierowca (nocleg w Hotelu), rezerwacja w Biurze FRP pod nr 22 621 09 72 
        

Opłata (łącznie: 2 800,00 zł) jest wnoszona na konto FRP: 

nr  09 1050 1038 1000 0023 0693 4601 
 

III. Cena hotelu: nocleg ze śniadaniem dla uczestników: Hotel „Zamek Gniew” 
      (260 zł/ doba w pok.2-osobowym do pojedynczego wykorzystania)1,  płatne w hotelu 
       w dniu wyjazdu. Parking dla uczestników Szkoły FRP – bezpłatny.   

 
Wypełniony Formularz oraz kopię dowodu wpłaty prosimy 

przesłać: skan na adres e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl do dnia 29 maja 2017 r. 
 

Osoba odpowiedzialna za organizację XIX Szkoły dla Kanclerzy i Kwestorów/Dyrektorów Finansowych:  

Marzena Gembara, Fundacja Rektorów Polskich – tel. (22)621-09-72, email: frpfund@mbox.pw.edu.pl 
 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole po dniu 29 maja 2017 r. 
organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat ! 

 
Uwaga: Oferta promocyjna. 
Uczelni, która wykupi dwa miejsca w okresie do 8 maja 2017 r. oferujemy prawo uczestnictwa w 
zajęciach Szkoły dla trzeciej osoby, bez wnoszenia opłaty konferencyjnej. Oznacza to rabat w 
wysokości 1500 zł. Nie zwalnia to tej osoby z pozostałych opłat. 

                                                 
     1 Podane ceny już uwzględniają poważne rabaty, jakie udało się wynegocjować specjalnie dla uczestników Szkoły. 
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