Warunki uczestnictwa w I Kosztorysowych Warsztatach Zimowych
– PODLASIE 2020

„Kosztorys niejedno ma imię – opracowania kosztowe od
planowania do rozliczenia inwestycji”
MIEJSCE WARSZTATÓW:
Zajazd WROTA LASU w Hajnówce k/Białowieży przy ul. Piłsudskiego 14.
TERMIN WARSZTATÓW:
Rozpoczęcie: 17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 15.30
Zakończenie: 18 stycznia 2020 r. (sobota) o godz. 14.00
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”, przesłanie
do siedziby Stowarzyszenia do 30 listopada 2019 r. i przekazanie na konto Stowarzyszenia
należności za uczestnictwo w Warsztatach w dniach od 2 do 9 grudnia 2019 r.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-511 WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327
Nr konta, na który należy przekazać należność w dniach od 2 do 9 grudnia 2019 r.:
PKO BP S.A. O/Warszawa nr 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247
Koszty dojazdu, delegacji, noclegów i wyjazd do Puszczy Białowieskiej, uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie.
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zgłoszone na Warsztaty otrzymają pisemne potwierdzenie udziału i szczegółowy program.
ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W WARSZTATACH:
150,00 zł - dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie),
395,00 zł - dla osób niezrzeszonych i członków z zaległymi składkami.*
*10% rabat dla osób spoza SKB, które uczestniczyły w poprzednich warsztatach .

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej
z tematyką I Kosztorysowych Warsztatów Zimowych – Podlasie 2020, materiały seminaryjne,
udział w uroczystej kolacji koleżeńskiej, poczęstunki w trakcie trwania warsztatów, miłą
atmosferę i udział w dyskusji.
Zapisując się na warsztaty można będzie również nabyć w promocyjnej cenie Polskie Standardy
Kosztorysowania Robót Budowlanych – Wydanie II, SKB 2017 w cenie 40,00 zł/egzemplarz.
FORMA WARSZTATÓW:
Warsztaty prowadzone będą w formie prelekcji, połączonej z dyskusją, podczas której czynny
udział będą brać wszyscy uczestnicy. Referaty wygłoszą Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB, biegli
sądowi z wieloletnim doświadczeniem i członkowie zarządu SKB.
SKB na życzenie uczestników zarezerwuje pokoje w Zajeździe WROTA LASU w Hajnówce:
- cena pokoju ze śniadaniem, za 1 dobę: 89,00 zł brutto (rozliczenie w recepcji).
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Kierownik Biura SKB, tel. 22 826 15 67 w godz. 9.00 – 13.00 od pn. do pt. e-mail:
biuro@kosztorysowanie.pl
ORGANIZATORZY:
- ODDZIAŁ SKB W BIAŁYMSTOKU
- STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH, WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327

Zwieńczeniem warsztatów i zarazem odskocznią od codziennej kalkulacji, będzie wyjazd do
Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej, gdzie pod opieką przewodnika będzie okazja do
zwiedzenia ciekawych miejsc i poznania kultury białoruskiej.
TERMIN WYJAZDU:
Wyjazd: 19 stycznia 2020 r. (niedziela) ok. godz. 7.30
Powrót: 19 stycznia 2020 r. (niedziela) ok. godz. 18.00
PROGRAM POBYTU:
- przejazd autobusem po Puszczy,
- Zbiornik – jezioro „Ladzkoje”,
- „Carski trakt” – droga tzw. „Imperatorska”,
- Muzeum Ludowego Bytu i Tradycyjnych Technologii,
- Najstarsze żywe drzewa w Puszczy,
- Rezydencja Białoruskiego „Dziadka Mroza”,
- Woliery ze zwierzętami,
- Muzeum Przyrody.
ODPŁATNOŚĆ ZA WYJAZD NA WYCIECZKĘ:
250,00 zł/osobę – w cenie zawarty jest transport po stronie polskiej do granicy rano i odbiór

wieczorem z granicy, przepustki, ubezpieczenie, pilot wycieczki, transport na Białorusi, przewodnik
lokalny i bilety wstępu do obiektów (cena nie obejmuje obiadu) lub
330,00 zł/osobę – jak wyżej, wraz z obiadem regionalnym w wybranym obiekcie gastronomicznym.
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zgłoszone na wyjazd otrzymają pisemne potwierdzenie udziału, szczegółowy program
pobytu i warunki wyjazdu za granicę.

