POLSKIE STOWARZYSZENIE
STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW
EKO–AUTO

Formularz zgłoszeniowy

KONFERENCJA DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW: FACHOWCY – FACHOWCOM
18 stycznia 2018 roku
Hotel MAGELLAN SPA&BUSINESS, ul. Żeglarska 35/31, Bronisławów
Wypełniony formularz prosimy przesłać wraz z dowodem wpłaty
na numer faksu: (61) 877 06 05 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ekoauto.org
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do Polskiego
Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO–AUTO niniejszego
formularza oraz uiszczenie opłaty przed konferencją na rachunek:
Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu
Pojazdów EKO-AUTO Bank PKO BP

96 1020 4027 0000 1102 0918 5135
z dopiskiem „Konferencja” + imię i nazwisko uczestnika

Nazwa firmy ............................................................................
Adres firmy .............................................................................
...............................................................................................
Tel. .................................... Fax. ............................................
e–mail ....................................................................................
NIP ........................................................................................

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO:

Osoby biorące udział w konferencji

Koszt udziału w Konferencji od osoby wynosi:



450 zł brutto – Członek Stowarzyszenia EKO-AUTO



500 zł brutto – Pozostali uczestnicy

Opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały
konferencyjne, catering podczas konferencji, udział w wieczornym
bankiecie wraz z atrakcjami, koszty organizacyjne. Organizator nie
zapewnia noclegu, prosimy dokonywać rezerwacji w Hotelu
Magellan Spa&Business we własnym zakresie.
Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy uczestnictwa
w konferencji. Umowa zostaje skutecznie zawarta poprzez przyjęcie
oferty, tj. wypełnienie i odesłanie (pocztą lub faksem)
wypełnionego formularza do Stowarzyszenia.
Odstąpienie od umowy:
- Brak dokonania płatności przed terminem spotkania nie jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
- Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na
7 dni roboczych przed datą spotkania, wyłącznie w formie pisemnej
(e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na
szkoleniu nie zwalnia z dokonania wpłaty.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy.
W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone
zgłaszającym
a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

1.) ..........................................................................................
...............................................................................................
2.) ..........................................................................................
...............................................................................................
3.) ..........................................................................................
...............................................................................................



Jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Upoważniamy Polskie
Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO do
wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.



Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Upoważniamy Polskie
Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO do
wystawienia faktury bez podania nr NIP oraz podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w
zakresie prowadzonej przez nią działalności marketingowej

Data .......................................................................................
Miejsce ...................................................................................

Treść niniejszego formularza jest mi znana i akceptuję ją w całości
Pieczątka firmowa:

Podpis osoby upoważnionej:

DODATKOWE INFORMACJE: www.ekoauto.org
KONTAKT: tel./fax: (61) 877 06 05, tel. kom. +48 533 666 815, e-mail: biuro@ekoauto.org

