FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UMOWA

Niniejszym zgłaszam udział w
IV Forum Ochrony Środowiska
który odbędzie się w Warszawie w dniach 5-6 marca 2018 roku następujących osób:
1. Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu/e-mail

2. Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu/e-mail

3. Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu/e-mail

Warunki uczestnictwa:
1. Miejsce Forum: Sheraton Warsaw Hotel, Warszawa ul. B. Prusa 2.
2. Termin Forum: 5-6 marca 2018 r.
3. Cena udziału 1 osoby na Forum wynosi *:

Członkowie IGWP 1 100,00 zł + 23% VAT

Pozostali uczestnicy 1 300,00 + 23% VAT

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za pośrednictwem IGWP. Koszt noclegu doliczany jest do faktury za konferencję.

Pokój

pokój jednoosobowy
450 zł ze śniadaniem

pokój dwuosobowy
500 zł ze śniadaniem

Parking

Parking 80 zł

* ilość pokoi w preferencyjnej cenie ograniczona, po wyczerpaniu puli noclegów w cenie regularnej organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kosztu noclegu
na wyższy zgodnie z wyceną podaną przez Hotel. Informacje: Natalia Przepierska konferencje@igwp.org.pl 517 013 749

4. Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać po otrzymaniu faktury VAT z terminem płatności 14 dni po zakończonym Forum.
5. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa przesłanego przez organizatora na wskazany
adres e-mail.
6. Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do 02.03.2018 r. Po tym terminie Izba obciąży zgłaszającego pełnymi
kosztami udziału.
Usługi świadczone dla pracowników samorządu są zwolnione z VAT przy spełnieniu 2 warunków:
1. Mają charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika.
2. Finansowane są co najmniej w 70% ze środków publicznych, zwolnione są z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29).
W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć stosowne oświadczenie.

WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZESŁAĆ DO DNIA 02.03.2018 r.
E-MAIL: konferencje@igwp.org.pl FAX: 52 376 89 29
KONTAKT: NATALIA PRZEPIERSKA tel.: 517 013 749
Dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konferencji pn.: „Forum Ochrony Środowiska”, zwanej dalej: Konferencją, poprzez zaakceptowanie i elektroniczne wysłanie niniejszego formularza,
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kasprowicza 2,
85-073 Bydgoszcz, 2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konferencji i szkolenia oraz w celu informowania o innych usługach i ofertach Izby Gospodarczej „Wodociągi
Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy 3) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1219) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od Izby
Gospodarczej „ Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, której przedstawiciele poprowadzą szkolenie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
Przyjęcie udziału w Konferencji i szkoleniu potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres mail Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA/DANE UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO
Pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres:
NIP:
Imię i nazwisko, telefon osoby do kontaktu oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłane potwierdzenie:

Oświadczenie
Upoważniamy Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązujemy się do uregulowania należności zgodnie
z terminem płatności. Zobowiązujemy się powiadomić organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Forum najpóźniej do dnia 02.03.2018 r.
W przypadku braku informacji o rezygnacji z uczestnictwa organizator obciąży przedsiębiorstwo kosztami zgodnymi z powyższą ofertą.

Data

Pieczęć firmowa

Podpis

