
 

      POLSKIE STOWARZYSZENIE  
      STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW  
      EKO–AUTO  

Formularz zgłoszeniowy  

 

SPOTKANIE DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW I BRANŻY RECYKLINGU POJAZDÓW 

22.09.2022r. start godz. 13.00 

Hotel Atut ul. Toruńska 27 62-563 Licheń Stary 

 
 

 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do 

Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów 

EKO–AUTO niniejszego formularza zgłoszeniowego. 

 

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO: 

 

Koszt udziału w spotkaniu wynosi: 

 

  550 zł brutto za osobę (obiad, udział w spotkaniu, 

biesiada, kręgielnia)* 

 

  nieodpłatnie* – członek Stowarzyszenia 

 

*Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu  

w Hotelu Atut. Koszt noclegu uczestnicy ponoszą 

indywidualnie. Do dyspozycji gości hotelowych: strefa saun  

i basen.  

 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

- przedpłata 30%  z chwilą zgłoszenia uczestnictwa 

- uregulowanie pełnej kwoty nie później niż do 09.09.2022r. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 

- Rezygnacji z udziału w spotkaniu można dokonać 

najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą spotkania, 

wyłącznie w formie pisemnej (e-mail).  

Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na 

spotkaniu nie zwalnia z dokonania wpłaty.  

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania                       

z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy.  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

powstałe z powodu odwołania spotkania. 

 

Osoby biorące udział w spotkaniu: 
 

1)  .......................................................................................... 

 

2) .......................................................................................... 

 

Dane firmy 
.............................................................................................. 

 

............................................................................................... 

 

NIP ........................................................................................ 

 

tel. ........................................................................................ 

 

e–mail .................................................................................... 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Stacji 

Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w zakresie 

prowadzonej przez nie działalności marketingowej 

 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 bez podpisu 

odbiorcy. 
 

 

………………………………. 

data, miejscowość 

 

Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy uczestnictwa w spotkaniu z obowiązkiem zapłaty.  

Umowa zostaje skutecznie zawarta poprzez przyjęcie oferty, tj. wypełnienie i odesłanie (pocztą e-mail lub pocztą 

tradycyjną) wypełnionego formularza do Stowarzyszenia.  

Treść niniejszego formularza jest mi znana i akceptuję ją w całości. 
 

 

 

 

 

Pieczątka firmowa                              Podpis osoby upoważnionej 
 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: biuro@ekoauto.org  
 

DODATKOWE INFORMACJE: www.ekoauto.org 

KONTAKT: tel. kom. +48 533 666 815  e-mail: biuro@ekoauto.org 
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