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Zarząd Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, oddział w Opolu zwraca się z 
uprzejmą prośbą o umożliwienie wyjazdu w ramach delegacji służbowej Panu / 
Pani ..................................................................... na Międzynarodowe Targi 
Spawalnicze „Schweißen & Schneiden 2017” - Düsseldorf  (Niemcy)  w dniach od 
26 do 28 września 2017 roku. 
 
Wyjazd szkoleniowy organizowany jest w ramach statutowej działalności 
Polskiego Towarzystwa Spawalniczego. Ma on na celu zapoznanie inżynierów  i 
techników zajmujących się procesami spawalniczymi z najnowszą techniką i 
technologią mającą obecnie zastosowanie w spawalnictwie. Udział w Targach 
biorą renomowane firmy produkujące sprzęt i materiały spawalnicze oraz oferujące 
najnowsze rozwiązania dotyczące technologii spawalniczych i procesów 
pokrewnych. Międzynarodowe Targi Spawalnicze odbywają się cyklicznie co 
cztery lata, miejscem targów jest miasto Essen - w tym roku z powodu rozbudowy 
infrastruktury targowej wyjątkowo przeniesiono je do Dusseldorfu. 
 
Odpłatność uczestnika wyjazdu wynosi w zależności od zakwaterowania  2.450 
lub 2.300 złotych i obejmuje przejazd autokarem  na trasie Opole – Düsseldorf – 
Opole, noclegi w sieciowym hotelu trójgwiazdkowym w pokojach jedno i 
dwuosobowych, pełne wyżywienie, bilety wstępu na targi, opiekę pilota i 
ubezpieczenie zagraniczne. 
 
Prosimy o potwierdzenie do dnia 30 maja 2017 r. rezerwacji udziału w wyjeździe 
szkoleniowym, oraz podanie danych personalnych wymaganych przez 
ubezpieczyciela (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz informacja o 
trwających chorobach przewlekłych lub ich braku). W przypadku większej ilości 
chętnych o rezerwacji miejsca decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Odpłatność prosimy przelać na podane w nagłówku konto do końca lipca 2017 r. z 
dopiskiem: „Wyjazd na Międzynarodowe Targi Spawalnicze Düsseldorf 2017”. 
Dodatkowych informacji udzielają: 
 
Tomasz Derwich, tel. 77 4019219, e-mail: tomasz.derwich@esab.pl 
Anna Pocica, tel. 501 598 761, e-mail: a.pocica@po.opole.pl 
Zygmunt Bienias, tel. 502 096 917,  
 
Szczegółowy terminarz zostanie rozesłany w terminie późniejszym, po ustaleniu i 
potwierdzeniu wszystkich planowanych punktów wyjazdu. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

na wyjazd techniczno-szkoleniowy 

„Schweißen & Schneiden” Düsseldorf 2017 

 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł i stopień naukowy: …………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy:   …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:   …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:    …………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:    …………………………………………………………………………………………………………… 

Informacja o chorobach przewlekłych ….…………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do wystawienia dokumentu sprzedaży: ……………………………………………………………………………….... 

    …………………………………………………………………………………………………………… 

 Pokój jednoosobowy □    Pokój dwuosobowy □ 
 

Oświadczamy, że należność: ....................................... zł. brutto przekażemy do dnia 31 lipca 2017 r. 

na podane w nagłówku konto Polskiego Towarzystwa Spawalniczego - Oddział w Opolu. 

 

 

Miejscowość i data: ……………………………….............................. 

 

 Główny Księgowy:     Kierownik instytucji delegującej: 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Wypełniony formularz proszę przesłać e-mailem zwrotnym lub odesłać na adres podany w nagłówku 


