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 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 
 

XVIII WALNE ZEBRANIE EFPSNT – PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2011 
Wiedeń, 4 – 6  listopada 2011  r. 

 
Imię i nazwisko ..................................................................................................... 
Tytuł zawodowy / naukowy .......................................................................................... 
Zgłaszam swój udział w walnym zebraniu EFPSNT  

1. jako delegat członka zwyczajnego (konieczne przedłożenie upoważnienia do 
reprezentowania danej organizacji, podpisane przez członków zarządu)    

2. jako osoba towarzysząca, lub zaproszony gość    
3. Potwierdzam udział w powitaniu (4.11.br) w ambasadzie RP   
4. Potwierdzam swój udział we wspólnym obiedzie (€20)  

W tradycyjnym wieczorze w winiarni „Heuriger”  (€35)  
W 3-godzinnym zwiedzaniu Wiednia autokarem  (€15)   
prosimy odpowiednie zaznaczyć, dokonanie wpłaty w terminie do 5.10.2011 na konto bankowe podane w stopce 
niniejszego pisma. Prosimy o podanie na przekazie swojego nazwiska oraz hasła: EFPSNT–W.Zebranie 2011  
Telefon (łącznie z nr. kierunkowym) ................................................................................ 
e-mail: .......................................................................................................................... 
lub inny adres do korespondencji..................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Zamierzam przygotować i wygłosić komunikat (5-min) na temat:........................................ 
...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
Kartę zgłoszenia oraz komunikat należy przesłać: na e-mail: federation@polish-engineers-europe.org  
oraz:  office.vpi@vpivienna.org,  lub  pocztą  na  adres podany w nagłówku niniejszego pisma, w terminie do dnia 
5. października 2011 r. 
Całkowity koszt organizacyjny wynosi: €70, w tym 1 wspólny obiad, 1 wieczór w winiarni „Heuriger”,  przerwy kawowe,  koncert 
muzyki klasycznej, oraz 3-godzinne zwiedzanie Wiednia autokarem. W programie najważniejsze zabytki Wiednia, oraz Wiedeń XXI w.  
Koszty podróży, oraz rezerwacja i opłata hoteli we własnym zakresie. Polecamy skromny hotel prowadzony przez stację naukową PAN 
w Wiedniu, (Boerhaavegasse 25, 1030 Wien) – informacje tel:  +43 1 713 59 29  pokoje z łazienką i WC 1-osobowy €40/na osobę, 2-
osobowy €60, bez śniadania. Przy zamówieniu należy powołać się na udział w zebraniu EFPSNT, oraz nasze polecenie. 
Pokoje wyposażone są w nisze kuchenne, natomiast sklepy z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze znajdują się po przeciwnej stronie 
ulicy Rennweg (około 50 m). Lepszy standard to:- Hotel Capri przy Praterstraße – koszt pokoju: €86 – 1-osobowy,  €117 – pokój 2-
osob., (www.hotelcapri.at). Istnieje możliwość wspólnej rezerwacji z wyprzedzeniem 1-miesiąca. 
Bilety komunikacji miejskiej najlepiej wykupić w automacie na lotnisku (bilet na 72 godz.). W Wiedniu kasuje się jeden bilet na dojazd 
w jednym kierunku w przeciągu 1 godz. Bilety jednorazowe w cenie 1,80 lub 2,2 euro. 
Dojazd do i z lotniska: Najpopularnieszą jest tzw, linia S–Schnellzug, który dojeżdża zarówno do Landstraße, jak i do Praterstern (na 
lotnisku ostatnie wyjście z korytarza ze znaczkiem pociągu) opłata jak za komunikację miejską. Pociąg CAT kosztuje €10, jedzie tą 
samą trasą co S, zatrzymuje się tylko przy Landstraße. Można także z wyprzedzeniem 3-5 dni zamówić taksówkę, która czeka na 
lotnisku z kartką z nazwiskiem - koszt €23 (max. 4 osoby)-zamówienia w języku angielskim oraz niemieckim (tel. +43 1 9047673: 
homepage: www.jw-mietwagen.at , lub (polska firma - Tel.:+431 7067007, tel.komórkowy:+43 676 3106840) koszt: €29 (max.7 
osób) www.ttt24.eu – zamówienia w języku polskim, niemieckim i angielskim. Przy zamówieniu należy podać numer lotu, dzień i godz. 
odbioru, ilość osób oraz nazwisko. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela kol. Bożena Prochaska, tel. komórkowy: + 43 676 47 37 633, tel. stacjonarny:  
+43 1 944 86 82, e-mail: boz.prochaska@chello.at, lub bozena.prochaska@polish-engineers-europe.org 
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