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Warszawa, 30 sierpnia 2009 r.

Szanowni Państwo!
Zarząd Główny Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP serdecznie zaprasza
na XIX Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową pt. Kariera a niepełnosprawność. Misja
i wyzwania dla poradnictwa zawodowego.
Konferencja odbędzie się w Warszawie, 23–24 października 2009 r.
Cele konferencji to:
• zaprezentowanie
aktualności
dotyczących
poradnictwa
zawodowego
dla
osób
z niepełnosprawnością,
• prezentacja inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych podjętych w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
• podkreślenie znaczenia współpracy w wymiarze międzyinstytucjonalnym i międzyludzkim
w poradnictwie zawodowym,
• przedstawienie idei i działań prowadzących do poprawy jakości poradnictwa zawodowego
oraz integracja środowiska doradców.
Ramowy program konferencji i Karta zgłoszenia w załączeniu.
Osoby, które chciałyby przedstawić na konferencji referaty, prezentacje lub wyniki badań,
dotyczące ww. tematyki, proszone są o nadsyłanie materiałów do 30 września 2009 r. na adres
biuro@sdsiz.pl.
Szczegółowy program konferencji będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej
www.sdsiz.pl do 15 października 2009 r.
Konferencja odbędzie się w Warszawie, 23–24 października 2009 r., w siedzibie Związku
Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14.
Noclegi zarezerwowane są w hotelu Aramis, ul. Mangalia 3B, tel. 22 842 09 74
e-mail: aramis@puhit.pl www.starthotel.pl, www.puhit.pl
Opłata konferencyjna:
Pełna opłata konferencyjna obejmuje zakwaterowanie i wyŜywienie od obiadu 23 października do
obiadu 24 października 2009 r. oraz nocleg ze śniadaniem i materiały konferencyjne.
Koszt konferencji (róŜne rozwiązania) podany jest na załączonej Karcie zgłoszenia.
Osoby, które są zainteresowane dodatkowymi noclegami, rezerwują je i opłacają indywidualnie
w recepcji hotelu Aramis (adres powyŜej).

Dojazd z Dworca Centralnego na miejsce konferencji (ul. Miodowa 14) autobusem komunikacji
miejskiej 175 z Dworca Centralnego.

Dojazd z Dworca Centralnego do hotelu Aramis autobusami 501, 519.
Dojazd z hotelu na miejsce konferencji (ul. Miodowa 14) autobusem komunikacji miejskiej 116.
Dodatkowych informacji udziela recepcja hotelu (adres i numer telefonu powyŜej).
Na stronach internetowych hotelu znajduje się mapa dojazdu.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie odpowiedniej wpłaty na konto Stowarzyszenia
(numer konta jest podany powyŜej, a takŜe na Karcie zgłoszenia uczestnictwa oraz na stronie
internetowej Stowarzyszenia www.sdsiz.pl) i przesłanie do 2 października 2009 r. wypełnionej
Karty zgłoszenia z kserokopią dowodu wpłaty na następujący adres:
Biuro Administracyjne SDSiZ RP
ul. Garnizonowa 14A
82-300 Elbląg
tel./fax. 055 236 97 74 (w godz. 10:00–15:30)
e-mail: biuro@sdsiz.pl
Potwierdzamy uczestnictwo w konferencji oraz udzielamy dodatkowych informacji wyłącznie
pocztą internetową. Prosimy o podawanie adresu e-mail do korespondencji na Karcie
zgłoszenia uczestnictwa.
W przypadku zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie drogą elektroniczną, prosimy o dołączenie
oświadczenia o dokonaniu wpłaty na podane konto, a takŜe o zabranie oryginału i kopii
dowodu wpłaty na miejsce spotkania.
Brak dowodu wpłaty będziemy traktować jako nieuiszczenie opłaty konferencyjnej.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Z wyrazami szacunku –
Przewodnicząca SDSiZ RP
Izabela Pyszkowska

