FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UMOWA
Niniejszym zgłaszam udział w:
VI Forum Ochrony Środowiska,
które odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2020 roku następujących osób:
1. Imię i nazwisko

Stanowisko

2. Imię i nazwisko

Stanowisko

3. Imię i nazwisko

Stanowisko

4. Imię i nazwisko

Stanowisko

Warunki uczestnictwa:
1. Miejsce: Radisson Collection Hotel, Warszawa, ul. Grzybowska 24.
2. Termin: 6-7 kwietnia 2020r.
3. Cena udziału 1 osoby (zawiera udział w 2 dniach konferencji, poczęstunek, lunche oraz wieczorny spektakl z bankietem):

Członkowie IGWP 1 450,00 zł + 23% VAT

Pozostali uczestnicy 1 600,00 + 23% VAT

4. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa, przesłanego przez organizatora na wskazany poniżej
adres email.
5. Faktura VAT (z 14-dniowym terminem płatności) zostanie wystawiona po zakończonym Forum.
6. Zwolnienie z podatku VAT możliwe jest na podstawie przesłanego oświadczenia o finansowaniu szkolenia/kursu ze środków
publicznych (wzór na stronie www.igwp.org.pl).
7. Rezygnację z uczestnictwa można przesłać najpóźniej do 27.03.2020r. Po tym terminie IGWP obciąży zgłaszającego całkowitymi
kosztami udziału.
ZGŁOSZEŃ MOŻNA DOKONYWAĆ ELEKTRONICZNIE (www.fos.igwp.org.pl) LUB
ZA POMOCĄ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (email: konferencje@igwp.org.pl, fax: 52 376 89 29) DO DNIA 01.04.2020.
Kontakt z organizatorem: Małgorzata Massel, tel. 517 013 743.
Uwaga!
Rezerwacja pokoi oraz miejsc parkingowych we własnym zakresie. Hotel Radisson Collection oferuje specjalne stawki dla uczestników Forum:
jedynka - 390 zł netto ze śniadaniem, dwójka - 440 zł netto ze śniadaniem, parking 40 zł brutto za dobę. Link do rezerwacji przesyłany będzie
w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA/DANE UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO
Pełna nazwa (imię i nazwisko) i adres:
NIP:
Dane do kontaktu: imię i nazwisko, telefon, mail do POTWIERDZEŃ.

RODO
IGWP przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem www.igwp.org.pl.
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 27.03.2020r.
W przypadku braku informacji o rezygnacji z uczestnictwa organizator obciąży przedsiębiorstwo kosztami zgodnymi z powyższą ofertą.

Data

Pieczęć firmowa

Podpis

