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Zapraszamy
na

I Klubowy Zjazd Jakości

Zjazd odbędzie się:

22 października 2016
w Wiśle/Ustroniu

Szanowni Państwo!
"Jakość powinna nam towarzyszyć cały czas … gdyż, idea związana z jakością ma
w wymiarze egzystencjalnym zachęcać do „rozwoju i organizowania dobrobytu”.
Z takim nastawieniem od blisko trzydziestu już lat obchodzony jest Światowy Dzień
Jakości - World Quality Day - coroczne święto obchodzone w drugi czwartek listopada,
w kraju w tym roku będzie to już 20 jubileuszowy Polski Dzień Jakości. Z perspektywy
letnich miesięcy można stwierdzić, że to jeszcze daleka perspektywa czasu …
Zarząd Klubu PF ISO 9000 podjął decyzję, na wniosek członka zarządu, o zorganizowaniu
w bieżącym roku po raz pierwszy Zjazdu Jakości, co ma nie tylko wpisywać się
w cykliczne działania Klubu ale również ma stanowić o popularyzowaniu idei jakości
w tym „turystycznym” wymiarze.
Zapraszamy wszystkich Państwa – miłośników górskich pieszych wędrówek, wielbicieli
wspólnego spędzania czasu, orędowników idei jakości do czynnego uczestnictwa
w I Klubowym Zjeździe Jakości. W tym roku zdobywać będziemy jeden
z najpopularniejszych szczytów beskidzkich – Czantorię.
Niniejszym, prosimy o rezerwację czasu i terminu na wspólne wędrowanie, zachęcamy
do wzięcia udziału całymi rodzinami, a także z przyjaciółmi.
Do zobaczenia na szlaku!
Komitet Organizacyjny

1. Trasa:
Wisła Jawornik  Soszów (szlak niebieski)  Soszów Mały, Przełącz Beskidek,
Wielka Czantoria, górna stacja kolejki krzesełkowej na Czantorię (szlak
czerwony)  Ustroń Polana (ew. kolejka krzesełkowa)
2. Czas trwania:
a) 4 h
b) 5,5 h

- ze zjazdem z Czantorii do Ustronia Polany kolejką krzesełkową
- z pieszym zejściem do Ustronia Polany

3. Program:
Godzina

Wyszczególnienie

Uwagi

930 - 1000

Zbiórka

Hotel „Jaskółka”, Ustroń, ul. Zdrojowa 10

1000

Wyjazd do Wisły
Jawornik

Bus spod hotelu

1030

Wyruszenie na szlak

Przewodnik

1600

Przejazd do hotelu

Busem

1630 - 1800 Grill / kolacja
1800

Zakończenie

W Hotelu „Jaskółka”, Ustroń, ul. Zdrojowa 10

4. Cel imprezy: promocja idei jakości
5. Odpłatność:
Wycieczka w całości piesza: 55,00 zł brutto/ osoba
Dla chętnych: istnieje możliwość skorzystania ze zjazdu kolejką krzesełkową z Czantorii – koszt
13,00 zł/osoba (płatne dodatkowo); oraz możliwość konsumpcji ciepłego posiłku w czeskim
schronisku na Czantorii – koszt ok. 200 CZK/ osoba (płatne dodatkowo).

5. Koszt uczestnictwa, z dofinasowaniem Klubu, obejmuje:
- przejazd busem - 25 osobowym trasa: Hotel Jaskółka w Ustroniu – Wisła
Jawornik,
- usługę przewodnika,
- kolację grillową w Hotelu Jaskółka,
- ubezpieczenie,
- okolicznościowy znaczek
- program
6. Dla chętnych: istnieje możliwość indywidualnej, do dnia 14.10.2016 r.
wcześniejszej rezerwacji noclegu w hotelu Hotel Jaskółka *** w Ustroniu:
tel. + 48 (033) 854-48-40, 854-15-59 tel./fax + 48 (033) 854-29-29;
e-mail: hotel@jaskolka.com.pl
Poniższe ceny są cenami promocyjnymi (hasło przy zgłoszeniu w recepcji: I Klubowy Zjazd
Jakości)
a)
b)
c)
d)

Cena za dobę w pok. 1-os.:
Cena za dobę w pok. 2-os.:
Liczba miejsc parkingowych:
Doba hotelowa:

105 zł brutto ze śniadaniem
95 zł brutto ze śniadaniem
50
1400 - 1200 Możliwość udostępnienia pokoju wcześniej,
w ramach możliwości.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje do dnia 14.10.2016 r.:
Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
ul. Konstancińska 11 lok. 203
02 – 942 Warszawa
 /+48/ 22 842 54 21
www.pfiso9000.pl
 pfiso@pfiso9000.pl

KARTA UCZESTNICTWA

I Klubowy Zjazd Jakości
22.10.2016 Wisła/Ustroń
Zaznaczyć właściwe członkostwo i podać numer
Członek rzeczywisty Klubu PF ISO 9000*:
Członek wspierający Klubu PF ISO 9000*
Partnerzy i sympatycy Klubu PF ISO 9000 (bez numeru)
1. Uczestnicy:
Imię i Nazwisko:
Pesel:

Adres
zamieszkania:
Fax:

Telefon:

E-mail:

Imię i Nazwisko:
Pesel:

Adres
zamieszkania:
Fax:

Telefon:

E-mail:

Imię i Nazwisko:
Pesel:

Adres
zamieszkania:
Fax:

Telefon:

E-mail:

Imię i Nazwisko:
Pesel:

Adres
zamieszkania:
Fax:

Telefon:

Deklaracja udziału
(proszę zaznaczyć „X” w kolumnie po kwocie do
zapłaty)
Ilość osób ……………………..
Razem:

E-mail:

I Klubowy Zjazd Jakości *:
Opłata:
55 zł osoba/brutto
Opłata:
………….. brutto

Zobowiązuję się do pokrycia w/w kosztów po otrzymaniu faktur VAT, oraz kosztów rezerwacji w wysokości 75% opłaty, w przypadku rezygnacji
po 3 października 2016 r..r. i w wysokości 100% opłaty, w przypadku rezygnacji po 14 października 2016 r.
Faktura wystawiona będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zajmuje się m.in. obsługą finansową Klubu
POLSKIE FORUM ISO 9000.
1.Pierwszy
osoba
Tak
Nie*
*

2.Kolejna
osoby
Tak
Nie*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Klub PF ISO 9000.
Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zjazdu, na potrzeby Klubu i zamieszczenia
na stronie internetowej Klubu PF ISO 9000.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Klub PF ISO 9000 z siedzibą
02-492 Warszawa, ul. Konstancińska 11. Mam wgląd do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

Data

Podpis uczestnika

Kartę uczestnictwa proszę przesłać do sekretariatu Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer (22) 842 54 21
lub mailem e-mail: pfiso@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 14.10.2016 r.

