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Izba prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą oraz doradztwo prawne i techniczne dla stacji kontroli pojazdów.  

 

Członek 
Krajowej Izby Gospodarczej 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2010 roku 
 

ZAPROSZENIE! 
 

Szanowni Państwo! 
 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów ma zaszczyt zaprosić  
na VI konferencję szkoleniową pt. 

 

„Stacje Kontroli Pojazdów – 2010” 
 

Patronat medialny: „Serwis Motoryzacyjny” 
 

Termin konferencji: 27 – 29 kwietnia 2010 roku. 
 

Miejsce konferencji: Hotel     w Zakopanem. 
 

Na uczestników konferencji czeka jak co roku interesująca tematyka oraz wiele innych atrakcji. 
 

Organizatorzy przygotowują dla Państwa: 
 

� Referaty uznanych i cenionych prelegentów 
� Dyskusje panelowe dotyczące róŜnych aspektów działalności stacji kontroli pojazdów 
� Wystawy i punkty informacyjne dostawców wyposaŜenia stacji kontroli pojazdów 
� Bankiet z udziałem artystów sceny i estrady 
� Obecność przedstawicieli świata biznesu i polityki 
� MoŜliwość bezpłatnego korzystania z atrakcji hotelu (basen kryty) 
� Szeroki wybór dań kuchni regionalnej, polskiej i kuchni światowych 
� Wypoczynek w otoczeniu uroczego krajobrazu polskich gór 
� Atrakcje turystyczne Zakopanego i okolic 
� MoŜliwość przedłuŜenia pobytu na weekend z atrakcyjnym rabatem dla uczestników konferencji 

 

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli świata biznesu i polityki z pierwszych stron gazet. 
 

Szczegóły w załącznikach, gdzie znajdą Państwo równieŜ: 
 

� Informacje organizacyjne 
� Ramowy program konferencji 
� Informacje o warunkach uczestnictwa 
� Kartę uczestnictwa 
� Informacje o hotelu 
 

Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów www.piskp.pl, oraz Serwisu 
Motoryzacyjnego www.serwismotoryzacyjny.com.pl.  
 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w naszej konferencji !!! 
 

Z wyrazami szacunku 
 

Renata Czerniawska Kazimierz Zbylut 
  

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
 


