Seminarium:
Termin:
Lokalizacja:
Termin:
Lokalizacja

Ustawa o handlu emisjami – zapisy i ich interpretacja
27 października 2015
Hotel Angelo, ul. Sokolska 4, Katowice
28 października 2015
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W:

 Katowice

 Warszawa

Nazwa firmy (dane do faktury):
Ulica:

Kod pocztowy i miasto:

NIP:

Osoba kontaktowa:

Email:

Telefon:

1.
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Email:

2.
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Email:

3.
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Email:

o

KOSZT UCZESTNICTWA
890,00 PLN netto przy rejestracji do 13.10.2015
o 990,00 PLN netto przy rejestracji od 14.10.2015



Uczestnictwo w seminarium











Potwierdzenie rejestracji wraz z fakturą proforma zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia uczestnictwa.
Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury proforma, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
Zmiana uczestnika: jest możliwa bez kosztowo.
Odwołanie uczestnictwa: na 10 dni roboczych przed seminarium – bez kosztowo, w terminie późniejszym – odpłatność 100%.
Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w seminarium skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa.
Zmiany i odwołanie uczestnictwa należy dokonywać drogą mailową na adres biuro@industry-events.eu.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z odwołaniem uczestnictwa.
industry-events.eu zastrzega sobie prawo do zmian w programie, a w szczególnych warunkach do zmiany terminu lub odwołania seminarium.






Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z powyższymi warunkami uczestnictwa w seminarium oraz je akceptuję.
Niniejszym wyrażam zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww dokumentacji, także tej
zawierającej mój wizerunek, na stronach www oraz w materiałach drukowanych industry-events.eu.
Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych firmy industry-events.eu oraz jej
partnerów handlowych i były wykorzystywane przy organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu oraz
uaktualniania umieszczonych danych.
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez firmę industry-events.eu oraz jej
partnerów handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn.
zm.).
Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam industry-events.eu do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.



Niniejszym akceptuję przesłanie przez industry-events.eu faktury VAT w formie elektronicznej na adres……………………………………….

KOSZT UCZESTNICTWA OBEJMUJE:
 Poczęstunek (przerwa kawowa, lunch)



Materiały szkoleniowe

WARUNKI REJESTRACJI:

INNE POSTANOWIENIA:





DATA, PIECZĄTKA ORAZ PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA:

Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać faksem: +48 22 672 95 89 lub mailem: biuro@industry-events.eu
NIP:
REGON:
Nr konta:

952-195-57-52
362042297
mBank 21 1140 2004 0000 3702 7578 4513

