
 

 

Warszawa, dnia 08-03-2019 r. 

  

Szanowni Członkowie! 
 

 Zarząd Stowarzyszenia FORS zaprasza Państwa na coroczne Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 

roku w Airport Hotel Okęcie - Warszawa ul. 17 stycznia 24. 
 

Walne Zebranie rozpocznie się bezpośrednio po spotkaniu informacyjno-szkoleniowym o 

godz.16:30. Poza stałymi punktami sprawozdawczymi z działalności Stowarzyszenia, w 

programie przewidujemy przekazanie bieżącej  informacji o rynku oraz dyskusję na temat 

aktualnej sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu, po 

wprowadzeniu tak zwanej „ustawy pożarowej”. 

 

Postaramy się również powiedzieć Państwu, co jako grupa przedsiębiorców lub nawet pojedynczy 

przedsiębiorcy, możemy zrobić, by wpływać na sytuację branży i kierunki zmian przepisów 

prawnych. Pomoże nam w tym Pan dr Artur Bartoszewicz, który w pierwszej części spotkania 

przedstawi wykład na ten temat. 

 

Spotkanie zakończymy branżową kolacją, na którą zapraszamy również osoby 

towarzyszące. 

                                

Informacje dodatkowe: 

- obiad oraz udział w oficjalnej części Walnego Zebrania dla członków Stowarzyszenia jest 

bezpłatny,  

- odpłatność za obiad osób towarzyszących wynosi 80 zł brutto od osoby, 

-  opłata za udział w branżowej kolacji wynosi 160 zł brutto od osoby,  

-  koszty noclegu ponoszą Państwo we własnym zakresie,  

-  rezerwacja hotelu na preferencyjnych warunkach tylko do 22 marca, po podaniu hasła „FORS”. 

-  program  oraz karta  zgłoszenia w zał. 

 

                    Koszty udziału w kolacji Członków Honorowych ponosi Stowarzyszenie.  

 

 Udział w Walnym Zebraniu proszę zgłaszać najpóźniej do dnia 27 marca 2019 roku 

poprzez nadsyłanie odpowiedniej Karty Zgłoszeniowej. Prosimy o zaznaczenie , czy skorzystają 

Państwo z kolacji lub dodatkowego obiadu dla osoby towarzyszącej. Opłatę za kolację oraz 

dodatkowy obiad prosimy o wniesienie przelewem na konto BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 

1111 0000 4757 2007. W przypadkach losowych zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na warunkach 

podanych w Karcie Zgłoszeniowej.  

Reprezentacja Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika, wymaga  nadesłanie do sekretariatu 

pełnomocnictwa. 

Karty Zgłoszeniowe oraz ewentualne pełnomocnictwa prosimy przesłać drogą 

elektroniczną na adres sekretariat@fors.pl lub faksem pod numer 22/8740114  

 
Szczegółowe informacje o Hotelu znajdą Państwo pod adresem: www.airporthotel.pl 

 

Zarząd FORS 
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