INWESTYCJA
Cena za udział w IV Ogólnopolskim Forum Służby BHP wynosi:
1. dla członków OSPS BHP
- I dzień Forum – 180,00 zł (organizacja, przerwy kawowe, obiad)
- bankiet – 290,00 zł
- II dzień Forum –150,00 zł (organizacja, przerwy kawowe, obiad)
2. dla osób nie będących członkami OSPS BHP
- I dzień Forum – 230,00 zł (organizacja, przerwy, obiad)
- bankiet – 290,00 zł
- II dzień Forum – 200,00 zł (organizacja, przerwy, obiad)
Zgłoszenie udziału
Do 15 sierpnia 2022 r. należy wypełnić formularz zgłoszenia podany w mailu. Do tego terminu trzeba
również dokonać przelewu należności na konto ZG OSPSBHP, ul. T. Czackiego 3/5 , 00-043 Warszawa
z dopiskiem „Forum Imię i Nazwisko” na rachunek nr 31 1050 1012 1000 0090 3090 2291.

Niniejsze zlecenie należy traktować jako zawarcie umowy. W przypadku dokonania rejestracji
i braku wpłaty do 15 sierpnia (decyduje data wpływu środków na konto ZG OSPS BHP),
zgłoszenie zostanie anulowane. Osoby, które dokonały rejestracji i wpłaty, w przypadku
rezygnacji z udziału w Forum, zobowiązane są do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do
15 sierpnia. Dla osób, które dokonały wpłaty, w przypadku rezygnacji po tym terminie,
opłata nie będzie zwracana.
Szczegółowych informacji udziela Radosław Pych, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP –
tel. 512 318 466 radoslaw.pych@ospsbhp.pl oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPS
BHP – tel. 604 416 911 biuro@ospsbhp.pl.

Nocleg
Uczestnicy Forum mogą skorzystać z noclegu w Hotel ARCHE Krakowska w Warszawie, Al.
Krakowska 237
Rezerwacji noclegu należy dokonać indywidualnie w terminie do dnia 25 sierpnia 2022
r. telefonicznie (tel. 22 609 90 00) lub mailowo
(email: recepcja@archehotelkrakowska.pl).
Z uwagi na wynegocjowaną cenę noclegu dla uczestników Forum, przy rezerwacji należy
podać hasło „BHP”. Koszt noclegu uczestnicy regulują bezpośrednio w hotelu.
Koszt noclegu:
− nocleg w pokoju 1-os. STANDARD ze śniadaniem w formie bufetu – 245,00
zł/pokój./dobę
− nocleg w pokoju 2-os. STANDARD ze śniadaniem w formie bufetu – 280,00 zł/pokój/
dobę
Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 następnego dnia.

