
Zaktualizuj swoją fachową wiedzę i wróć wypoczęty

Całkowity koszt, obejmujący szkolenie i zakwaterowanie 
w hotelu Odys, wynosi 500 zł brutto za osobę. 
Cena obejmuje: 2 noclegi w pok. 2-os., pełne wyżywienie, 
parking. Zakwaterowanie w pok. 1-os. dostępne na życzenie.  

Czas trwania: od godz. 18.00 w piątek 04.10.2013 r.  
do godz. 12.00 06.10.2013 r.

Miejsce imprezy: Hotel ODYS, ul. Nad Jeziorem 99,  
Tresna k. Żywca, 34-311 Czernichów

Dojazd: www.hotelodys.pl/kontakt.html

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 500 zł brutto

Kontakt: mailowy pod adresem  
radoslaw.zych@leica-geosystems.com   
oraz telefoniczny pod numerem (22) 260 50 00

Rezerwacja uczestnictwa: do 20.09.2013 r.

Organizator: Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa, tel. (22) 260 50 00

Współorganizator: Instrumenty Geodezyjne Nadowski

Liczba miejsc ograniczona do 40 osób.  
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.09.2013. 

Aby zapewnić sobie udział w imprezie, już teraz wypełnij  
i odeślij kartę zgłoszenia. Możesz też zgłosić swój udział  
drogą mailową pod adresem radoslaw.zych@leica-geosystems.com  

Ogólnopolskie 
Spotkanie Geodetów 

“Góra Wiedzy”
4 - 6 października 2013, Czernichów

Pracujesz tachimetrem lub geodezyjnymi systemami GPS? 
Zajmujesz się projektowaniem dróg lub zamierzasz to robić? 
A może interesują Cię zagadnienia monitoringu obiektów 
inżynierskich? 

Weź udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Geodetów  
„Góra Wiedzy” w Czernichowie w dniach 4 - 6 października.

Na spotkanie zapraszają firma Leica Geosystems  
i Instrumenty Geodezyjne Nadowski

n  Zobacz, o ile efektywniej możesz pracować w terenie
n  Poznaj nową metodę projektowania dróg
n  Odkryj możliwości, jakie otwiera nowa technologia
n  Poznaj najnowsze rozwiązanie - Multistation
n  Przekonaj się, jak technika obrazowania ułatwia 
 i przyspiesza pracę

„Góra Wiedzy” to niezastąpione źródło nowych 
profesjonalnych umiejętności. Bądź na bieżąco!

Program:

n Piątek 4.10 
18:00  przyjazd 
20:00  ognisko z poczęstunkiem 

n Sobota 5.10 
9:00  śniadanie, 
10:00-16:00  zwiedzanie elektrowni w górze Żar połączone  

z pokazem MS50 i jeśli starczy czasu - oprogramowania 
w sali konferencyjnej hotelu. 

16:00  obiadokolacja 
17:00-21:00 trekking z zadaniami 
21:00   biesiada góralska z kapelą góralską 

n Niedziela 6.10 
9:00  śniadanie 
10:00   prezentacja oprogramowania jeśli nie zdążymy  

w sobotę 
12:00  wyjazd

Współorganizator: 



n Zgłaszam udział wymienionych osób  
w Ogólnopolskim Spotkaniu Geodetów “Góra Wiedzy”
(4 - 6.10.2013 r., Czernichów) i oświadczam, 
że dokonam wpłaty na konto Leica Geosystems Sp. z o.o. 
w wysokości             zł, stanowiącej koszt 
uczestnictwa w szkoleniu.

n Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 
danych przez Leica Geosystems A.G. i Leica Geosystems 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 118,  
w celach informacyjnych i marketingowych.

Podpis

Data 

Miejscowość 

Wypełnij i wyślij pocztą, faksem pod numerem (22) 260 50 10 lub mailem pod adresem radoslaw.zych@leica-geosystems.com   
do dnia 20.09.2013 r. Możesz też zgłosić swój udział na stronie www.leica-geosystems.pl.

n TAK, CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM CIEKAWYM SZKOLENIU. 

Nazwa firmy:                

Adres: 

NIP:            Numer telefonu:                 

Adres e-mail: 

Zgłaszane osoby:  

1.                   500 zł brutto

2.                 500 zł brutto

3.                   500 zł brutto

Liczba osób:          x 500 zł =                                                                                     zł brutto
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Wypełnij kartę zgłoszenia i wyślij pocztą, faksem pod numerem (22) 260 50 10 
lub mailem na adres radoslaw.zych@leica-geosystems.com. Możesz też łatwo 
zgłosić swój udział na stronie www.leica-geosystems.pl. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.09.2013 r. Wysyłając zgłoszenie pocztą 
skorzystaj z podanego poniżej adresu. 

Płatność - po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia - na rachunek Leica 
Geosystems nr 82 1440 1101 0000 0000 1326 5534 w NORDEA BANK POLSKA S.A.

Szczegółowy plan zajęć, dostępny na www.leica-geosystems.pl, zostanie 
przesłany zarejestrowanym uczestnikom na adres poczty elektronicznej 
podany w zgłoszeniu.

Liczba miejsc ograniczona do 40 osób. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nadawca:
Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 260 50 00, faks +48 22 260 50 10, www.leica-geosystems.pl 
NIP 113-25-71-438 | REGON 140237771 | Numer KRS 0000243400 | Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy 400 000,00 zł w całości opłacony 

MS50 MultiStation – Nowy wymiar  
w technologii pomiarowej

Masz tylko chwilę na podjęcie właściwej decyzji. Dlatego najwyższa wydajność  
i absolutna niezawodność sprzętu są takie ważne. Podejmowanie decyzji 
wymaga nie tylko intuicji, ale także inteligentnej technologii, na której możesz 
polegać. Po raz pierwszy połączono wszystkie istotne technologie pomiarowe 
w jednym urządzeniu – Leica Nova MS50. Otwieramy przed Tobą drzwi do 
nowego fascynującego wymiaru świata geoprzestrzeni. Wszystkie funkcje, w tym 
skanowanie 3D, możliwości tachimetru, fotografia cyfrowa oraz pomiary GNSS 
są teraz dostępne w jednym instrumencie – Leica Nova MultiStation. Rewolucyjny 
instrument wykorzystujący zaawansowaną technologię pomiarową zapewnia 
niezrównaną dokładność i szczegółowość pomiarów, a przy tym jest łatwy  
w obsłudze podczas realizacji szerokiego zakresu zadań pomiarowych.  
Możliwości Leica Nova MultiStation są ogromne i niemal nieograniczone.


