
Konferencja naukowa 
 

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych wobec aktualnych zmian 
kulturowych i technologicznych 

23-24 września 2008 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;  

        Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu 
 
Miejsce:  Hotel FESTIVAL Sp. z o.o.,  45-222 OPOLE, ul. Oleska 86  
                    tel. (+48 77) 427 55 55 , www.festival.com.pl    
 
 

KARTA UCZESTNIKA  
 
Imi ę i nazwisko .................................................................................................. 
 
Adres słuŜbowy .................................................................................................. 
 
Tel. ............................. fax ............................ e-mail ......................................... 
 
Opłata za udział w konferencji  w wysokości* ................zł 
 
(słownie:............................................................................................................zł) 
 
zostanie przekazana na konto Zarządu Głównego SBP 00-335 Warszawa, ul. 
Konopczyńskiego 5/7,  
MILLENIUM nr 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355  
(z dopiskiem  Zbiory i zasoby informacyjne i nazwiskiem uczestnika) 
Opłaty prosimy dokonać do dnia 15 września 2008 r. 
 
Fakturę proszę wystawić na:.................................................................................... 
 
................................................................................................................................. 
 
NIP ................................................................. 
 
 
Data:        Podpis/pieczęć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
*) Wysokość opłaty zaleŜy od liczby zamówionych noclegów. W cenę noclegu wliczone są:  
wyŜywienie -  śniadania, obiady, przerwy kawowe,  moŜliwość korzystania z basenu i jacuzzi 
w hotelu,  uroczysta kolacja połączona z biesiadą śląską w zamku w Rogowie Opolskim, 
materiały konferencyjne. 
  
 2 noclegi (z 22/23 i 23/24.09)           1  nocleg  ( z 23/24.09)      Bez noclegów 
 
 pokój  1 – osob.    570,-                           1- osob. 410,- 1 dzień – 80 zł. 
            2  - osob.   460,-                            2- osob. 360,-  2 dni – 160 zł 
            3  - osob.   430,-                            3- osob. 340,- 
 
 
 
Proszę o zarezerwowanie noclegów  w dniach: 
                   22/23 września (podkreślić)             23/24 września  (podkreślić)   
              
w pokoju :   1-osob.              2 - osob.            3-osob.           (podkreślić) 
 
 
Istnieje moŜliwość zamówienia kolacji  dnia 22.09  (wydawanej do godz. 22.00) 
          w cenie 20,00                 zamawiam (podkreślić) 
                                 
  
Kartę uczestnictwa naleŜy przesłać do dnia 5 września 2008 r. do siedziby Biura ZG SBP, 
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213 za pośrednictwem poczty lub faxem (022) 825-53-
49; e-mail: biurozgsbp@wp.pl 
 
 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd 
Główny zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. 
 
 


