
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  e-mail: m.chmielewska@ase.com.pl

    (Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 03.01.2019 r.)
Potwierdzam udział w XV Międzynarodowej Konferencji

Data, podpis i pieczątka

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Firma

Dane do wystawienia faktury VAT:
• pełna nazwa
• adres
• numer NIP

Tel. do komunikacji na konferencji

*E-mail

„ZBIORNIKI, RUROCIĄGI, INSTALACJE 2019”

Prosimy o wypełnienie pismem drukowanym

Uczestnictwo w konferencji, cena 1499 zł + VAT (bez noclegu)

Nocleg 9.01.2019
(prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję)

Nocleg w pokoju jednoosobowym, cena 350 zł/os. netto
Nocleg w pokoju dwuosobowym, cena 200 zł/os. netto

Noclegi 8-10.01.2019 z kolacją 
(prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję)

Noclegi w pokoju jednoosobowym, cena 780 zł/os. (z kolacją w dn. 8.01.2019)
Noclegi w pokoju dwuosobowym, cena 480 zł/os. (z kolacją w dn. 8.01.2019)

Koszty minibaru, telefonów i zamówionych dodatkowych usług Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Oświadczenie:
W przypadku nieobecnoŜci na konferencji i niezgğoszenia tej informacji do dnia 29.12.2018 r. 
zobowiŃzujň siň ponieŜĺ 50% koszt·w uczestnictwa oraz 100% koszt·w zarezerwowanych 
nocleg·w. Zgodnie z ustawŃ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 133, poz. 883) wypeğniajŃc ten formularz zgadzam siň na przetwarzanie podanych przeze 
mnie danych osobowych przez firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.; Emerson 
Process Management Sp. z o.o.; nVent Thermal Polska Sp. z o.o. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. 
Prosimy o rezerwację noclegu w preferowanym hotelu (należy zaznaczyć):

Faktury za udział w konferencji wystawi: JMK Krzysztof  Fudała  92-701 Wódka, ul. Pszeniczna 49, NIP: 727 165 10 84. 
Wysokość faktury zależy od wybranej opcji noclegu. 
Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W sprawie płatności (przedpłaty, faktury proforma) 
proszę kontaktować się bezpośrednio z Krzysztofem Fudałą (tel: 601 222 164, mail: kfudala@jmk.pl)

Organizatorzy:

* Organizator zastrzega sobie konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji ze swojej strony w formie
mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Opcje dodatkowe: Czy będę korzystać z parkingu?*

*Organizator konferencji dysponuje miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na terenie centrum handlowego Starego Browaru.
Jeżeli są Państwo zainteresowani korzystaniem z parkingu, to należy zaznaczyć tę opcję.

Preferencje dot. diety: 
(opcje po rozwinięciu)

Hotel IBB Andersia Hotel Conference & SPA Hotel Novotel Poznań Centrum

w dniach 9 – 10 stycznia 2019 r. Hotel IBB Andersia w Poznaniu

W przypadku wyboru pokoju dwuosobowego, 
prosimy o wskazanie współlokatora:

(ul./nr/kod/Miejscowość/Kraj)

Istnieje również możliwość dokonania płatności gotówką lub kartą kredytową na Konferencji.
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