
26 listopada 2010
Bobrowa Dolina
Kompleks Konferencyjno Wypoczynkowy
wieś Bobrowa 25, 16-060 Zabłudów
(12 km od Białegostoku)
Zapraszamy o godzinie 15.00

AKADEMIA NOWOCZESNEGO GEODETY
NOCNE POMIARY GPS

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój technologii pomiarowych. 
Metody szybkiej i dokładnej pracy są coraz łatwiej dostępne. Nie sposób z nich 
skorzystać bez zdobywania nowej wiedzy.

Zapraszamy na kolejną edycję Akademii Nowoczesnego Geodety, podczas której 
dowiesz się jak usprawnić i przyspieszyć swoją pracę, jak pracować wydajniej i 
dokładniej.

Zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich edycji, spotkanie organizujemy 
w malowniczo położonym ośrodku w Borowej Dolinie. To wyjątkowe miejsce 
sprzyja poszerzaniu doświadczeń, oraz zdobywaniu wiedzy, która pozwala ofero-
wać usługi na lepszych warunkach i rozwijać się.

W programie bezpłatnego szkolenia:
*   tajniki pomiarów GPS z siecią ASG-EUPOS i TPI-NET
*   integracja pomiarów tachimetrycznych i GPS
*   tachimetry jednoosobowe nowej generacji
*   możliwości tachimetrów bezlustrowych dalekiego zasięgu
*   automatyczne generowanie dokumentacji z pomiarów dla Ośrodków

Po części warsztatowej zapraszamy na wspólną zabawę przy ognisku. 
Dla zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji noclegu.

Serdecznie zapraszamy
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ZAPROSZENIEZAPROSZENIE
NA BEZPLATNE SZKOLENIE NA BEZPLATNE SZKOLENIE 

wymiana doświadczeń
opinie i dyskusje
edukacja 
konsultacje z inżynierami
wsparcia TPI
konkurs - nocne pomiary
zabawa do rana
(istniej możliwość noclegu)

ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA!
ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA!



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
prosimy o czytelne wypełnienie poniżego formularza faksem pod numer +48 22 862 43 09

bądź mailem na adres akademia@tpi.com.pl / liczba miejsc ograniczona /

faks 22 862 43 09
oraz

akademia@tpi.com.pl

Firma

Miasto

Telefon / Fax

Imię i Nazwisko

Ulica

E-Mail

Niestety nie będę mógł uczestniczyć w spotkaniu,
ale chciałbym otrzymać więcej informacji o produktach i ofertę.

Geodety i przyprowadzę
TAK, potwierdzam swój udział w Akademii Nowoczesnego

        osób ze sobą!

Czytelny podpis           Data

Dostawca rozwiązań konkretnych 
problemów pomiarowych

TPI jest największym dostawcą 
rozwiązań pomiarowych dla geodezji, 
budownictwa i innych branż         
w Polsce. 

Ilość sprowadzanego sprzętu pomia-
rowego, poziom zatrudnienia, ilość 
oddziałów na terenie Polski oraz 
zakres tematyki jaką się zajmujemy - 
wszystkie te elementy wskazują na 
naszą wiodącą pozycję na rynku.

Tak, jestem zainteresowany noclegiem 26-27.11 i proszę
o rezerwację pokoju hotelowego:

1-osobowego w cenie 180 zł/doba

2-osobowego w cenie 220 zł/doba

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TPI Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa („Administrator”) w celu marke-
tingu usług i produktów własnych Administratora. Przetwarzanie moich danych odbywa 
się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133). Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Oświadczam, że zostałem 
poinformowany, że podanie moich danych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje 
mi prawo wglądu do nich, jak również ich poprawienia.

Kompleks Bobrowa Dolina znajdu-
je się dwanaście kilometrów od 
Białegostoku. 

To niezwykłe miejsce, otoczone aurą 
tajemniczości, sprzyja spotkaniom w 
gronie przyjaciół.

Bobrową Dolinę otacza Puszcza 
Knyszyńska, największy zwarty 
obszar leśny w Polsce. Obok Bobro-
wej Doliny znajdą Państwo przeuro-
czo położoną wieś Bobrowa ze stary-
mi siedliskami, tajemniczym młynem, 
przy którym rosną niepowtarzalne 
wierzby.

Nie bez przypadku jest to miejsce 
gdzie TPI chętnie wraca aby móc 
spotkać się ze swoimi przyjaciółmi.


