Ośrodek Szkolenia Geodetów
i Kartografów Stowarzyszenia
Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział Wielkopolski w Poznaniu

00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5

61-651 Poznań
ul. H. Wieniawskiego 5/9

w.sztukiewicz@gmail.com
tel. kom. 501 315 615

szkolenia@sgp.geodezja.org.pl
tel. +48 22 827 72 25

Zaproszenie na szkolenie
Organizator

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Temat
szkolenia
Kiedy

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii
23 - 24 lutego, 9 - 10 marca, 30 - 31 marca oraz 13 kwietnia 2019 roku
(początek zajęć godz. 9:00 pierwszego dnia, zakończenie najpóźniej 16:30 drugiego dnia;
13 kwietnia zajęcia w godzinach 10:00-15:00)

Gdzie

Kurs będzie się odbywał w pomieszczeniach dydaktycznych Stacji Ekologicznej
UAM w Jeziorach (jeziory.home.amu.edu.pl)
Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z noclegu w bazie noclegowej Stacji Ekologicznej
(koszt 32,40 zł za nocleg od osoby, nie jest wliczony do opłaty za udział w kursie)

Prowadzący
szkolenie
Program
szkolenia

Elżbieta Jakóbiec, Maria Mrówczyńska, Ludmiła Pietrzak,
Waldemar Sztukiewicz, Ireneusz Wyczałek
Moduły tematyczne (łącznie 55 godzin lekcyjnych):
1. Moduł organizacyjny (5 godzin)
2. Moduł podstawowy (16 godzin)
3. Moduł gruntów rolnych i leśnych (5 godzin)
4. Moduł rozgraniczeń i podziałów oraz sporządzania dokumentacji dla celów
prawnych (13 godzin)
5. Moduł pomiarów szczegółowych i inwentaryzacyjnych (10 godzin)
6. Moduł obsługi geodezyjnej (6 godzin)

Koszt

850 zł od członka SGP, który ma opłacone składki, 950 zł od każdej innej osoby uczestniczącej
w kursie (w cenie obiady + zestawy kawowe) - wpłata do dnia 15.02.2019 r.
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w
Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 5/9 61-712 Poznań
Numer Konta: PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu 24 1020 4027 0000 1302 0354 2776
Skany zgłoszenia uczestnictwa oraz zgód na załączonych drukach należy wysłać na adres e-mail
lesio@amu.edu.pl do dnia: 11.02.2019 r. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone emailem zwrotnym (w przypadku braku e-maila zwrotnego prosimy o kontakt tel. 602713998).
Faktury za udział w kursie będą wydawane w pierwszym dniu kursu, a świadectwa po jego
zakończeniu.
Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłat.
Informacje: Lech Kaczmarek tel. kom. 602 713 998, e-mail: lesio@amu.edu.pl

Konto, na
które należy
dokonać opłaty
Zgłoszenia
uczestnictwa
Dodatkowe
informacje

Powyższa informacja oraz karta zgłoszenia i klauzule informacyjne (zgody) są dostępne pod adresem:
http://jeziory.home.amu.edu.pl/?attachment_id=317

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
61-712 POZNAŃ, UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 5/9
Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT – Rada w Poznaniu

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii
Poznań – Jeziory, 23.02-13.04.2019 r.
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Imię i nazwisko _______________________________________________________________________________
Nr telefonu kontaktowego _______________________________________________________________________
Adres e-mail __________________________________________________________________________________
Zamawiam nocleg podczas trwania kursu
(cena 32,40 zł za nocleg od osoby, baza w warunkach turystycznych: pokoje 1- 2- 3- i 8-osobowe, wspólne łazienki, zaplecze kuchenne):

□
22/23.02.2019

□
23/24.02.2019

□

□

□

□

8/9.03.2019

9/10.03.2019

29/30.03.2019

30/31.03.2019

Dane do faktury:
Nazwa lub nazwisko _____________________________________________________________________________
Ulica __________________________________________________________________________________________
Kod pocztowy ______________ Miejscowość ________________________________________________________
NIP _________________________________
Opłatę za uczestnictwo w kursie w wysokości 850 zł od członka SGP, który ma opłacone składki, 950 zł od każdej
innej osoby uczestniczącej w kursie należy uiścić przelewem bankowym po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na kurs
(e-mail) do dnia 15.02.2019 r.

Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu, ul. H.
Wieniawskiego 5/9 61-712 Poznań
Numer Konta: PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu 24 1020 4027 0000 1302 0354 2776
Tytuł przelewu: Kurs na uprawnienia, Imię Nazwisko

___________________________
data i podpis Uczestnika

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu informuje, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu z siedzibą przy
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy lesio@amu.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia szkolenia.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia Kursu przygotowującego
do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Data i podpis
Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz
oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek informacyjny.

Data i podpis
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii

Data i podpis
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku ( w tym fotografii i dokumentacji filmowej ) przez
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu, na potrzeby Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.

Data i podpis
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Stowarzyszenie Geodetów
Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu, w celach marketingowych i reklamowych oraz na otrzymywanie od Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddział Wielkopolski w Poznaniu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Data i podpis

