połączony z
KONGRESEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
LUBLIN 19-21 WRZEŚNIA 2012 R.
CENTRUM KONGRESOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
LUBLIN, ul. Akademicka 15
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
IV KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ
Lublin, 19-21 wrzesień 2012 r.
Imię i nazwisko

.....................................................................................................................

Tytuł naukowy/stanowisko ......................................................................................................
Miejsce pracy/studiów

...........................................................................................................

Adres do korespondencji

.......................................................................................................

tel., fax, e-mail ........................................................................................................................
dane do wystawienia faktury VAT ..........................................................................................
..................................................................................................................................................
NIP .........................................................................................................................................
OPŁATY KONGRESOWE
Waria Elementy opłaty
nt
opłaty
A

B

C

Wysokość Wybór
opłaty
opłaty

wariantu

(wybór zakreślić
znakiem X)

Uczestnictwo w sesjach
w dniach
19, 20 i 21 września 2012
r.

400 zł

Uczestnictwo w sesjach
w dniach
20 i 21 września 2012 r.
Wejściówki (tylko dla studentów)

350 zł

10 zł za
każdą
sesję

*
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•

przy wyborze tego wariantu należy zaznaczyć, której sesji dotyczy wejściówka (sesje:
międzynarodowa, 1, 2, 3, 4, Przyjęcie Deklaracji Kongresu; na Otwarte forum
dyskusyjne "Q urbanistyce społecznej" wstęp wolny).

Dla zainteresowanych uczestników zostaną zorganizowane wycieczki w dniu 22 września
2012 r. (koszt 150 zł /osobę) - w przypadku chęci udziału w wycieczce proszę podkreślić
wybrany kierunek:
A - Nałęczów – Puławy – Kazimierz
B - Włodawa – Chełm – Zamość
Zgłaszam udział w wycieczce:
(niepotrzebne skreślić)

A

B

Opłatę Kongresową należy wnieść najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2012 r. za wyjątkiem
opłat za wejściówki, które można rezerwować na zasadach określonych dla Opłat
Kongresowych, lub wykupić w dniu wybranej sesji w miejscu obrad Kongresu.
Opłatę kongresowa wg wybranego wariantu i opłatę za udział w wycieczce należy wpłacić na
konto IV Kongresu Urbanistyki Polskiej:
92 1160 2202 0000 0002 0254 2811
tytułem: "imię i nazwisko – opłata kongresowa IV KUP"
udział w wycieczce
Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie bez skutków finansowych jest
przyjmowane do dnia 16 sierpnia 2012 r. - po tym terminie opłaty nie podlegają zwrotowi.

OFERTA NOCLEGÓW W AKADEMIKACH
w dniach 19/20/23 września 2012 r.
(obejmuje również WALNY ZJAZD TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH)
AKADEMIKI* – Standard
Ilość osób Cena za
Wybieram*
Termin
UMCS
w pokoju osobę/dobę
dokonywa
(Lublin
nia
Miasteczko
rezerwacji
Akademickie)
do dnia:
FEMINA, ul.
Langiewicza
20

Segmenty dla 4
osób, w tym 2
pokoje 2-os +
łazienka + WC +
kuchnia

BABILON,
Segmenty dla 4
ul.Radziszew- osób, w tym 2
skiego 17
pokoje 2-os +
łazienka

2

80 zł

16
sierpnia
2012

2

60 zł

16
sierpnia
2012

HELIOS, ul.
Czwartaków
13

Segmenty dla 4
2
50 zł
16
osób, w tym 2
sierpnia
pokoje 2-os +
2012
łazienka
• Należy zaznaczyć x wybrany akademik oraz wybrać wersję:
- pojedyncze wykorzystanie pokoju (łączy się z podwójną opłatą)
- podać nazwisko osoby (grupy) wskazaną do wspólnego zakwaterowania w pokoju
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INFORMACJE DODATKOWE
Koszty dojazdu do Lublina i noclegów pokrywają uczestnicy.
Organizatorzy pomagają zarezerwować noclegi w pokojach akademików w Miasteczku
Akademickim, znajdującym się w sąsiedztwie miejsca obrad Kongresu. Aby dokonać
rezerwacji należy wypełnić poniższą tabelę. W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: ekraszewska@lublin.eu, tel. 81 466 23 85
lub: Karolina Charkowska, Anna Zniszczyńska tel. 81 466 23 94

OFERTA NOCLEGÓW W HOTELACH
w dniach 19/20/21 września 2012 r.
(liczba zarezerwowanych miejsc w hotelach jest ograniczona)

Na hasło „IV Kongres Urbanistyki Polskiej”:
VICTORIA Sp z o.o. Hotel, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
tel.:+48 81 532 70 11-13,fax:+48 81 532 90 26,
e-mail: info@hotel.victoria.lublin.pl
11 pokoi jednoosobowych 170 zł/doba
18 pokoi dwuosobowych w cenie: 247 zł/doba przy wykorzystaniu pokoju
przez 1
osobę
360 zł/doba przy wykorzystaniu pokoju
przez dwie osoby (pokoje z łożami
małżeńskimi)
śniadanie w cenie, parking dodatkowo płatny 20 zł/doba
CAMPANILE, ul. Lubomelska 14, 20-072 Lublin
tel.: +48 81 531 84 00, fax: +48 81 531 84 01,
e-mail : llublin@campanile.com
10 pokoi dwuosobowych z łożem małżeńskim w cenie: 240 zł/doba przy
wykorzystaniu pokoju przez 1 osobę
275 zł/doba przy wykorzystaniu pokoju przez dwie osoby
10 pokoi dwuosobowych z dwoma łóżkami w cenie: 240 zł/doba przy wykorzystaniu
pokoju przez 1 osobę
275 zł/doba przy wykorzystaniu pokoju przez dwie osoby
śniadanie w cenie, parking dodatkowo płatny 30 zł/doba.

Na hasło „Związek Miast Polskich”
Kompleks Restauracyjno-Noclegowy RUBIKON
adres: Lublin, ul. Mełgiewska 7-9
tel.: 81 710 14 00, faks: 81 710 14 50, e-mail: info@rubikon.lublin.pl
- 10 pok.Lux jednoosobowe 190 zł/ doba
- 20 pok. Lux: dla dwóch osób 260 zł/ doba, do pojedynczego wykorzystania 190 zł
/doba
- 30 segmentów składających się z dwóch pokoi (2 os.+1 os. oraz 2 os.+2 os.)
koszt za pokój dla jednej osoby 110 zł (wspólna łazienka)
śniadanie w cenie, parking dodatkowo płatny 10 zł/doba.
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Organizatorzy IV Kongresu Urbanistyki Polskiej oświadczają, że dane osobowe zawarte w
Zgłoszeniu uczestnictwa będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb organizacji IV Kongresu
Urbanistyki Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych
osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

..................................................................................................................................................
miejscowość, data
podpis
Wypełniony formularz Zgłoszenia do dnia 16 sierpnia 2012 r. prosimy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres:
ekraszewska@lublin.eu lub lublin@tup.org.pl
ewentualnie listownie na adres:
Elżbieta Kraszewska
Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14 pok.1115
20-071 Lublin
lub faksem: 81 466 23 01

ORGANIZATORZY
Towarzystwo Urbanistów Polskich

Prezydent Miasta Lublin

Związek Miast Polskich
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