
Karta zgłoszenia powinna zawierać dane tylko jednego uczestnika wyjazdu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego przedstawiciela należy podać dane każdego 
uczestnika na oddzielnych kartach zgłoszeniowych. 

Kopię karty należy przesłać, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 0 22/814-12-37), pod nr faksu 0 22/675-62-13. do dnia 18 marca 2011 r. 
Oryginał karty zgłoszenia, niewypełniony, ale podpisany czarnym długopisem wniosek wizowy pod zdjęciem (podpis nie może wyjść poza ramkę, musi być taki 

sam jak w paszporcie), zdjęcie do wniosku wizowego (niepodpisane i nieprzyklejone), PASZPORT oraz potwierdzenie wpłaty, prosimy przesłać do dnia 
25 marca 2011 r. listem poleconym na adres ZUS „Perfekt” z Bydgoszczy. 

* - wypełniają przedstawiciele SKP będących pod Patronatem ITS. 
 

 
................................., dnia ........................ 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym w 
dniach 27 maja ÷ 1 czerwca 2011 r. 

Warszawa - Helsinki – ST. Petersburg 
 

Instytut Transportu Samochodowego 
ul. Jagiellońska 80 
03-301 Warszawa 
tel.: 022/814-12-37 
faks: 022/675-62-13 

Zakład Usługowo Szkoleniowy 
„Perfekt” Maria Nawrocka 

ul. Modrakowa 73 
85-864 Bydgoszcz 

tel.: 052/322-98-87, faks: 052/327-60-22
 
 

............................................ 
Pieczęć Jednostki 

 
 

................................................................................. 
Nazwa jednostki 

 
 

................................................................................. 
Ulica 

 
 

................................................................................. 
Kod miejscowość 

 
 

................................................................................. 
Nr umowy patronackiej* 

Zgłaszam udział w spotkaniu szkoleniowym 

Nazwisko i imiona 
zgodnie z paszportem 

 

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Stały adres 
zamieszkania 

 

Telefon kontaktowy  

Miejsce zatrudnienia 
lub nauki 

 

Czy w Rosji są krewni  

Data ostatniego pobytu 
w Rosji 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Zakład 
Usługowo Szkoleniowy „Perfekt” w Bydgoszczy. 

Nazwisko Imię .................................................................................................................. podpis........................................... 
Przekazuję z tytułu uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym kwotę w wysokości 3800 zł (SKP pod Patronatem ITS oraz osoby i 
firmy współpracujące z ZUS „Perfekt”) lub 3980 zł (pozostali uczestnicy) do dnia 25 marca 2011 r. na konto Z.U.S. „Perfekt” w 
ING Banku Śląskim Oddział w Bydgoszczy nr konta: 52 1050 1139 1000 0090 6902 2508 z podaniem imienia i 
nazwiska oraz z dopiskiem „Wyjazd szkoleniowy ITS 27.05-01.06.2011” 
Dane do wystawienia rachunku: .......................................................................................................................................  

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

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

 
 
 
................................................................  ....................................................................  
        podpis i pieczęć Dyrektora:                                                                         podpis pieczątka Głównego Księgowego:



Karta zgłoszenia powinna zawierać dane tylko jednego uczestnika wyjazdu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego przedstawiciela należy podać dane każdego 
uczestnika na oddzielnych kartach zgłoszeniowych. 

Kopię karty należy przesłać, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 0 22/814-12-37), pod nr faksu 0 22/675-62-13. do dnia 18 marca 2011 r. 
Oryginał karty zgłoszenia, niewypełniony, ale podpisany czarnym długopisem wniosek wizowy pod zdjęciem (podpis nie może wyjść poza ramkę, musi być taki 

sam jak w paszporcie), zdjęcie do wniosku wizowego (niepodpisane i nieprzyklejone), PASZPORT oraz potwierdzenie wpłaty, prosimy przesłać do dnia 
25 marca 2011 r. listem poleconym na adres ZUS „Perfekt” z Bydgoszczy. 

* - wypełniają przedstawiciele SKP będących pod Patronatem ITS. 
 

Do oryginału karty zgłoszenia należy dołączyć: 
1. Wniosek nie wypełniony tylko podpisany czarnym długopisem pod zdjęciem 

podpis taki sam jak w paszporcie. 

2. Zdjęcie wg poniższych wymagań, na odwrocie niepodpisane i nieprzyklejone. 

3. Paszport. 

4. Potwierdzenie wpłaty. 

 

Kartę i załączniki należy przesłać listem poleconym na adres: 
Zakład Usługowo Szkoleniowy 

„Perfekt” Maria Nawrocka 

ul. Modrakowa 73 

85-864 Bydgoszcz 

 
 

Wymagania dotyczące zdjęcia do wizy: 
 Rozmiary: 35×45 mm; 

 Tło: jednolite, jasne;  

 Forma: en face, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym 

wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; 

 W kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od 

wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% 

fotografii; 

 Bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 

 Wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy; 

 Inne niż w paszporcie. 

 
 


