
 
RODZINNY PIKNIK W-MOIIB 

17 września 2022 r.  Butryny „BARTBO” 
godz.: 12.00 – 19.00 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza  
i potwierdzenia zapłaty drogą elektroniczną na adres e-mail: 

 piknik@wam.piib.org.pl najpóźniej do dnia: 15 sierpnia 2022 r.  
 

 
 

Uczestnik:  

 

Imię:…………………………………Nazwisko:……………………………………………………Miasto:…………………………………………  

 

Tel…………….…… e-mail:……………………………Nr ewidencyjny członka W-MOIIB WAM/………/………../………………… 

 

Osoba towarzysząca:  

 

Imię:………………………………………………………Nazwisko:………………………………………………………………………………………… 

 
Dziecko:  

 

Imię:…………………………………………………… Nazwisko:………………………………………………………………..Wiek………………… 

 

Imię:…………………………………………………….Nazwisko:………………………………………………………………. Wiek………………… 

 

Imię:…………………………………………………….Nazwisko:………………………………………………………………. Wiek………………… 

 
 
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY W WYDARZENIU:  
 

➢ 40,00 zł – udział członka W-MOIIB 

➢ 50,00 zł – udział członka rodziny (osoby towarzyszącej) 

➢ 15,00 zł – udział dzieci w wieku 7 - 13 lat (młodzież) 

➢ GRATIS   – udział dzieci w wieku 2 - 6 lat  

 

 
Warmińsko-Mazurska  

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Adres: 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 

            e-mail: piknik@wam.piib.org.pl ; tel.:(89) 527-27-34 
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❖ strefa BBQ w cenie: 

• catering dla dorosłych:  

kiełbasa z rusztu, kiszka ziemniaczana lub kaszanka z cebulą, marynowana karkówka, sałata                 
z serem feta i oliwkami, smalec ze skwarkami, ogórki kwaszone, pieczywo, sosy, napoje zimne  
i ciepłe, piwo  

• catering dla młodzieży:  

kiełbasa z rusztu, hot-dog, frytki, sałata z serem feta i oliwkami, ogórki kwaszone, pieczywo, 
sosy, napoje zimne i ciepłe, wata cukrowa i popcorn  

• catering dla dzieci:  

frytki, hot-dog, sosy, napoje zimne i ciepłe, wata cukrowa i popcorn 

❖ w programie pikniku: 

• gry, zabawy i animacje dla dzieci 

• konkursy z nagrodami dla całej Rodziny 

• atrakcje parku rozrywki: dmuchańce, segway, zorba, mega piłkarze i wiele innych 

Pamiętaj: 

Formularz zgłoszeniowy + potwierdzenie przelewu przesłane na adres e-mail : 

piknik@wam.piib.org.pl -> stanowi gwarancję rezerwacji miejsca !!! 

 

Dane do przelewu bankowego : 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,  
Numer konta: Bank Millenium S.A. 37 1160 2202 0000 0005 2901 0396 

W tytule przelewu prosimy wpisać: Udział w Pikniku Rodzinnym 2022 + Nazwisko 

 

LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ - CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

1. Organizator pikniku zastrzega możliwość zmiany miejsca, daty lub odwołania pikniku w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym. 

2. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator pikniku zastrzega możliwość przesunięcia terminu                             

bądź odwołania pikniku.  
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