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Rejestracja 
Warsztat w Warszawie 

W dniach 30-31 stycznia 2019 r. 

Warszawa 
 

prosimy o zwrot niniejszego formularza nie później niż do dnia: 
30.11.2018 r. 

☐ Wezmę udział w warsztacie w dniach 30-31 stycznia 2019 r. 

☐ Wezmę udział w kolacji w dniu 29 stycznia 2019 r. 

☐ Wezmę udział w kolacji w dniu 30 stycznia 2019 r. 
 
Imię:    _________________________________________________ 
 
Nazwisko:  _________________________________________________ 
 
Organizacja:  _________________________________________________ 
 
Funkcja:   _________________________________________________ 
 
Kraj:    _________________________________________________ 
 

Adres e-mail:  _________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________ Kom.: _________________________ 
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Zakwaterowanie  

 Data przyjazdu: __________ Data wyjazdu: __________ 

 Pokój jednoosobowy  ☐ Pokój dwuosobowy z dopłatą  ☐ 

 Dla palących  ☐ Dla niepalących  ☐ 

  

Specjalne wymagania dietetyczne/specjalne potrzeby: 

_________________________________________________ 

Przypominamy, że koszty dwóch noclegów w pokoju jednoosobowym zostaną pokryte w 
ramach funduszy projektu.  

Prosimy o poinformowanie Akademii EVA w przypadku konieczności zarezerwowania 
dodatkowego noclegu. 

 

Język ojczysty / Inne języki, którymi 
posługuje się uczestnik warsztatu 

Języki, które uczestnik rozumie 

Prosimy wskazać język ojczysty oraz inne 
języki, którymi Pan(-i) się posługuje 

________________________________  

Prosimy wskazać, jakie języki Pan(-i) rozumie 

 

________________________________  

 

prosimy o zwrot niniejszego formularza nie później niż do dnia: 
30.11.2018 r.: 

Faksem: +49-30-30875-177 

Na adres e-mail: almut.spittel@eva-akademie.de 
  

mailto:almut.spittel@eva-akademie.de
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Szczegóły organizacyjne i zasady zwrotu kosztów: 
 
Rejestracja 

Prosimy zarejestrować się na warsztat, odsyłając załączony formularz do: 

EVA - Europäische Akademie für umweltorientierten Verkehr gGmbH 
Almut Spittel, Reinhardtstr. 23, 10117 Berlin 
Tel: +49-30-308 75 26, Fax: +49-30-308 75 177 
E-mail: almut.spittel@eva-akademie.de  

 

Prosimy poczekać na potwierdzenie uczestnictwa przed dokonaniem rezerwacji biletów na podróż. 

 

Koszty: 
Koszty zakwaterowania uczestników z państw członkowskich UE i krajów kandydujących zostaną 
pokryte w ramach funduszy projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Pokoje 
hotelowe zostaną rezerwowane i opłacone przez Akademię EVA.  
 
Podróż 
Prosimy o zorganizowanie podróży we własnym zakresie. Dokonamy zwrotu kosztów podróży do 
kwoty 300 euro na osobę. Jeżeli koszt podróży przekroczy kwotę 300 euro, to prosimy z 
wyprzedzeniem poinformować o tym Akademię EVA i poczekać na potwierdzenie przed dokonaniem 
rezerwacji biletów. W celu uzyskania zwrotu kosztów podróży należy przedłożyć następujące 
dokumenty potwierdzające:  
 

 Bilet elektroniczny lub fakturę z tytułu kosztów podróży 

 Oryginalne karty pokładowe lotów (lotu do miejsca przeznaczenia i lotu powrotnego). Prosimy 
o zachowanie kart pokładowych i przesłanie ich wraz z pozostałymi dokumentami do Akademii 
EVA po zakończeniu warsztatu, jak wskazano w formularzu zwrotu kosztów.  

 W celu uzyskania zwrotu kosztów transportu kolejowego, autobusowego lub tramwajowego 
wymagane są wyłącznie oryginalne bilety  

 
Przypominamy, że koszty przejazdów taksówką, dodatkowych usług hotelowych oraz połączeń 
telefonicznych należy pokryć we własnym zakresie.  
 
W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów potwierdzających Akademia EVA nie ma 
prawa do zwrotu kosztów udziału w warsztacie. 
 
Prosimy wypełnić „Formularz zwrotu kosztów” i odesłać pocztą wraz z oryginałami dokumentów do 
Akademii EVA. 

 

 


