
www.sądowibiegli.pl 

PIĘTNASTA (XV) KRAJOWA KONFERENCJA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 
27-28 kwietnia 2017r. w Częstochowie 

 Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 

 
Adres korespondencyjny:  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa,  

tel./fax (34)368 33 78, http://www.sądowibiegli.pl, e-mail: biegli@sadowibiegli.pl 

IDS 150353877, NIP 949-14-13-904, Sąd Rejonowy w Częstochowie KRS 27907 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………........................................................................... 

Adres e-mail …………..………………………………………………........................................................................... 

Telefon kontaktowy …………….………………………………………………..………………............................... 

Sąd Okręgowy w ……………………………………………………………………………......................................... 

Adres korespondencyjny  ………..……………………………………..…………………....................................... 

Temat i czas ewentualnego wystąpienia …......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Zgłoszone problemy, pytania i uwagi.................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Wszystkie propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail: biegli@sadowibiegli.pl lub pocztą na adres siedziby 

stowarzyszenia jak wyżej. 

 

1. Zgłoszenie udziału 

27 kwietnia 2017r.  □ Tak   □ Nie   Piętnasta Konferencja Biegłych Sądowych (udział bezpłatny) 

28 kwietnia 2017r.  □ Tak   □ Nie   Studium Biegłych Sądowych (udział płatny 180zł brutto) 
 

2. Zamówienie obiadu: 

27 kwietnia 2017r.  □  Tak      □  Nie 

28 kwietnia 2017r.  □  Tak      □  Nie 
                                                           .................................................................................. 

(data i podpis) 

Jednocześnie informujemy o możliwości zakwaterowania się we własnym zakresie m.in. 
w następujących hotelach: 

1. Mercure Patria Częstochowa – ul. ks. J. Popiełuszki 2, tel. 034 324-70-01 

2. Ibis Hotel Częstochowa – ul. Jaskrowska 22, tel. 034 377-45-00 

3. Polonia – Centralny – ul. Piłsudskiego, tel. 034 324-23-88 

Uwaga:     

1) udział w konferencji w dniu 27 kwietnia 2017r. jest bezpłatny, 
2) udział w Studium Biegłych Sądowych w dniu 28 kwietnia 2017r. (piątek) jest odpłatny i wynosi 

180,00 zł brutto od osoby (Stowarzyszenie wydaje faktury oraz zaświadczenie o udziale 
w Studium) -wzór zaświadczenia na stronie internetowej www.sądowibiegli.pl 

3) płatności za Studium Biegłych Sądowych należy dokonać na konto Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Ekonomicznych: Bank Millenium 43 1160 2202 0000 0000 6078 2364 
w terminie do dnia 10.04.2017r., 

4) obiad na koszt własny uczestnika (obiady zamawia organizator na podstawie karty 

potwierdzającej udział – cena obiadu 40 zł), zamawiając obiad prosimy zakreślić odpowiedź. 

W związku z 
dokonaniem 
płatności za 
Studium Biegłych 
Sądowych proszę 
o wystawienie 
faktury: 

 
/nazwa płatnika/ 

/adres płatnika – kod pocztowy – miejscowość – ulica – numer/ 

/ numer NIP płatnika/ 

 

 

 
 

 

 

Zapraszamy do Częstochowy 
                    Organizatorzy 
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