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Poznań, czwartek, 20 października 2016

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest
przez naszych członków z Gdańska – Gdyni – Słupska, w dniach
16–19.11.2016 r. w Ośrodku
Wypoczynkowym „BURSZTYN” w Gdańsku Sobieszewie przy ul. Falowej 8 www.osrodekbursztyn.pl

Temat Seminarium: „Rozwój innowacji drogowych na rzecz BRD.
Gdańskie inwestycje transportowe – 4 lata później.”
w trakcie którego przewidziano:
17 listopad

1. Udział w XI Międzynarodowym Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016 -

Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Wizyta w Centrum Zarządzania Tunelem pod Martwą Wisłą.
18 listopad

Wycieczka techniczna, a w jej trakcie m.in.
1. Pomorska Kolej Metropolitalna – największy projekt infrastrukturalny samorządu Województwa
Pomorskiego
2. Port Gdańsk – przedsięwzięcia inwestycyjne w Porcie Gdańsk ze szczególnym uwzględnieniem
znaczenia dostępności komunikacyjnej
W obu przypadkach przewidziano prezentacje i wizyty w kluczowych miejscach funkcjonowania PKM i
Portu Gdańskiego.
UWAGA !!! Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa związane z wjazdem na teren portu zobowiązani zostaliśmy do
przekazania służbom ochrony portu zbiorczej listy uczestników obejmującej imię, nazwisko oraz serię i numer
dowodu osobistego. W związku z powyższym prosimy o przesłanie tej informacji na adres:
stowarzyszenie.klir@gmail.com

Szczegółowy program szkolenia zostanie wręczony uczestnikom podczas zakwaterowania w
Ośrodku Wypoczynkowym „BURSZTYN” od dnia 16 listopada br. od godz. 1500.

Planowe zakończenie szkolenia 19 listopada ok. godz. 1000.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 750,-zł dla członków KLIR - dla pozostałych uczestników 950,-zł
(ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +200,-zł - tylko w przypadku wolnych miejsc). Opłata
gwarantuje: 3 noclegi w pokojach 2 osobowych, wyżywienie (od kolacji 16
6.11 do śniadania 19.11 br.),
materiały szkoleniowe (Biuletyn KLIR oraz materiały z Seminarium GAMBIT 2016).
2016

Wpłaty za uczestnictwo - wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, 62-081 Przeźmierowo
ul. Leśna 40, 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada
b.r. Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku.
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
Informacje n/t szkolenia wraz z koniecznym potwierdzeniem udziału:: u Sekretarza S-KLIR.
S

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU S-KLIR
S
Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Zarząd
Zarz d Stowarzyszenia KLIR zawiadamia, że zwołuje Walne Zebranie
członków KLIR w dniu 17 (czwartek)-11-2016
(czwartek)
r. o godz. 18.00 (w czasie odbywającego
odbywaj
się

szkolenia w dniach 16-19
19 listopada br.) w Ośrodku
rodku Wypoczynkowym „BURSZTYN” w
Gdańsku Sobieszewie przy ul. Falowej 8 – wymagane potwierdzenie tego
zawiadomienia
wiadomienia u sekretarz KLIR (forma: SMS / e-mail / list / telefon)
Porządek obrad:
1) Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania.
2) Sprawozdanie Prezesa S--KLIR.
3) Wolne głosy i wnioski.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes inż. Tomasz Borowski
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