
ARCHI-CONGRES CORSE 2012 
 

 MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE ARCHITEKTÓW 
« WODA I ARCHITEKTURA » 

organizowane przez 
STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW POLSKICH WE FRANCJI 

z udziałem 
WYDZIAŁÓW  ARCHITEKTURY  

 Z GDAŃSKA, KRAKOWA I WARSZAWY, 
 

CALVI  CORSE  FRANCE   -    29, 30 KWIECIEŃ i 1szy MAJ 2012 
 
Po dwóch wystawach ARCHIPOL EXPO GDAŃSK 2011 i PEINTRES ARCHITECTES GDAŃSK 2011, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji proponuje 3 niezapominalne dni na cudownej Korsyce, w 2012  
 

CORSE, Ile de Beauté, pays magique aux senteurs inoubliables, et CALVI, 
se préparent à accueillir le premier Congrès International d’Architecture de la SARPFR. 

 
Kongres jest otwarty  dla architektów, urbanistow, i studentow architectury, urbanistyki, etc… 
Jednoczesny udział w tym Kongresie profesorów i studentów z Wydziałów Architektury z Krakowa, Gdańska i Warszawy,  
ma na celu ułatwienie wymian między starszymi i mlodszymi generacjami.  
 
Program Kongresu, wokół tematu centralnego « woda i architektura», będzie zawierał również interwencje 
dotyczące « puste przestrzenie w tkance miejskiej », « konserwacja zabytków», środowiskowe, itd… 
29.04.12 : Powitanie o godzinie 9-ej, konferencje, obiad, wizyta, Uroczysta Kolacja, 
30.04.12 : Konferencje / okrągłe stoły, obiad, wycieczka (autobus albo statek),  
01.05.12 : Konferencje/  okrągłe stoły, obiad, wizyty (autobus), pożegnalna lampka wina o godzinie 17-ej. 
 
Program przewiduje : wizyty (autobusem), obiady podczas 3 dni kongresowych, Uroczystą Kolację. 
Nie zapewnia: transport w obie strony Kontynent – Calvi ; hotel ;  posiłki poza obiadami i uroczystą kolacją; napoje zamawiane w barze,  
dodatkowo na karcie z winami, oraz podczas wycieczek i transferów; koszty osobiste; ubezpieczenia, itd… 
 
 Koszty Kongresu *)                                                                               zapisy do  30.11.2011                              Zapis po 30.11.2011  

Kongresista :                        170,00 Kongresista:                      200,00 
Student :                                 80,00 Student:                               90,00 

 
FORMULARZ ZAPISU: 
 
.Imię, Nazwisko : 

 

 
. adres :  

 

 
. telefon :   

 
. @mail : 

 
. członek SARPFR    :   tak / nie 

 
. student – Nazwa Wydziału : 

 
. chciałby interweniować na Kongresie: 

 
. konferencja (15/20’ maximum – proponowany temat)   .    okrągły stół 

 
. ilość osób towarzyszących:  

 

 
Zapisuje się na ARCHI-CONGRES organizowany przez SARPFR w Calvi (Korsyka) od 29 kwietnia do 1go maja 2012  
I wpłaca zaliczkę 50 euros na osobę, przelewem na SARPFR 
 
w _____________________  dnia :___________________                               Podpis :________________________ 
 
Chce zarezerwować hotel  /pokoje gościnne dla  _____  pokoje ____ osoby , na ____ noce po _______€  (w cenie od ok. 40 do 200 €/ noc)  
Będzie w Calvi dnia_______________  o godzinie _____ ,   _______ statkiem / samolotem 
 
Wasza SZYBKA  odpowiedź (przez mail : congres.calvi@gmail.com , poczta ; SARPFR 6 rue houdart de lamotte 75015 paris) pozwoli naszemu koledze odpowiedzial-
nemu za organizację Stefanowi Mareszowi, załatwić konieczne rezerwacje, szczególnie hotelowe, restauracje i transport ; sprecyzować program Kongtesu oraz zajęcia  
dla osób towarzyszących. 
 
NB : zapisy moga być zakończone przed datą 30.11.2011, jeżeli ilość maksymalna przewidzianych uczestników będzie już osiągnięta. 
  *) : Cena może ulec małej zmianie na + albo na -, zależnie od ostatecznej ilości uczestników i wysokości uzyskanych subwencji. 
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