XVIII ZJAZD DROGOWCÓW
MIEJSKICH
Grudziądz, 6-9 września 2011r.
Szanowni Państwo
Komisja Drogownictwa Miejskiego oraz Prezydent Miasta Grudziądza informują, iŜ w dniach 6 - 9 września
2011r. w Grudziądzu odbędzie się XVIII Zjazd Drogowców Miejskich .
Wybrany przez Komisję Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Zjeździe, którego
gospodarzem jest miasto Grudziądz.
Honorowy patronat nad Zjazdem objęli
Minister Infrastruktury
i
Robert Malinowski
Prezydent Miasta Grudziądza
Podstawowym celem XVIII Zjazdu jest stosownie do wieloletniej tradycji zorganizowanie szerokiego forum
dla wymiany poglądów i doświadczeń oraz wyraŜenia opinii dotyczących środowiska drogowców miejskich
w sprawach bieŜących i dalszego rozwoju branŜy. Prezentowane na Zjeździe referaty przedstawią prawne,
techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drogownictwa miejskiego. Zamierzamy przedyskutować
problemy związane z brakiem środków finansowych na bieŜące utrzymanie dróg, kierunki niezbędnych
działań zapewniających właściwy rozwój i zasady eksploatacji dróg w miastach oraz wiele innych waŜnych
kwestii związanych z drogownictwem miejskim. Zjazd osiągnie swój cel, jeśli Uczestnicy obrad
reprezentujący poszczególne środowiska z całego kraju wezmą aktywny udział w dyskusji i przedstawią
propozycje pozwalające kierunkować efektywne rozwiązania dla prawidłowego funkcjonowania miejskiej
sieci drogowej.
Warto podkreślić, Ŝe przy okazji zjazdu będziecie mieli Państwo moŜliwość poznać Grudziądz, miasto o
bogatej historii i wspaniałych tradycjach.
Szczegółowy Program Zjazdu oraz inne niezbędne informacje będą przesłane zgłoszonym uczestnikom.
Warunkiem uczestnictwa w XVIII zjeździe jest przesłanie na adres firmy obsługującej organizację zjazdu :
3 W design team Bartosz Obermuller,
ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń
wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa oraz wniesienie przelewem opłaty w wysokości 1.200 złotych
brutto , za jedną osobę na podany rachunek do 30 czerwca 2011r. Na przelewie prosimy dopisać „XVIII
Zjazd Drogowców Miejskich”, imię i nazwisko uczestnika oraz NIP firmy. Zgłoszenie po tym terminie
będzie moŜliwe tylko w wypadku wolnych miejsc w hotelu.
Wpisowe nie obejmuje kosztów dojazdu.
Dodatkowych informacji na temat Zjazdu udziela telefonicznie Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu oraz
firma „3 W design team” Bartosz Obermuller.
- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu – Pani Anna Wojtusik, zjazd@zdm-grudziadz.pl, tel. 56 45 10 395
- 3 W design team Bartosz Obermuller – Pan Krzysztof Waliński krzysztof.walinski@3wdt.com ,
tel. 795 516 722
Serdecznie zapraszam do Grudziądza.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Sylwia Łazarczyk
w załączeniu Karta Zgłoszenia Uczestnictwa

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Gen. J. Hallera 79
86-300 Grudziądz

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w XVIII Zjeździe Drogowców Miejskich

1. Nazwisko i imię,.........................................................................................................................
2. Nazwa i dokładny adres firmy, tel., fax,
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. NIP FIRMY................................................................................................................................
4. Adres do korespondencji, tel.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi 1.200 złotych brutto i obejmuje:
1. 3 noclegi /w pokojach 2 osobowych/ w dniach 6- 9 września 2011r.,
2. całodzienne wyŜywienie w dniach 7 i 8 września oraz kolację w dniu 6 września, śniadanie i
obiad w dniu 9 września 2011r.,
3. koszty materiałów i organizacji Zjazdu.
Uwaga:
Organizatorzy nie zwracają kosztów udziału w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe.

Podpis uczestnika

Zobowiązanie firmy lub osoby zgłaszającej się na XVIII
Zjazd Drogowców Miejskich.

Kwotę.....................................zł/słownie zł............................................................................................

Za uczestnictwo w Zjeździe, przekazujemy na konto:
89 1750 1208 0000 0000 1244 0065

3 W design team Bartosz Obermuller,
ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń

w tytule „XVIII Zjazd Drogowców Miejskich” oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników

…...........................................................
Podpis i pieczątka Głównego Księgowego

….....................................................
Podpis i pieczątka Dyrektora

