
Organizator:                                                    27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26A

tel. 601695077,  412480004,  fax 412421803, email: konferencja@basenypolskie.pl REGON: 260131870  NIP 6611535408

www.prb-consulting.pl. www.konferencja.basenypolskie.pl, www.basenypolskie.pl,

                 20-ta Konferencja 

Termy Warmińskie, 12-13 kwietnia 2018 – Lidzbark Warmiński, ul. Kąpielowa 1

Karta zgłoszeniowa
Dane uczestnika:

1. Nazwa firmy: 

2. Adres:

3. Telefon:      Fax:

4. E-mail: 

5. Imię i nazwisko:

Stanowisko:

6.

 7. Zamawiam:

1. Udział  bez noclegów – 600 zł + VAT 

2. Udział  z 1 noclegiem w pokoju 2 - osobowym –  750 zł + 23% VAT  

3. Udział  z 1 noclegiem w pokoju 1 - osobowym –  800 zł + 23% VAT

4. Udział  z 2 noclegami w pokoju 2 - osobowym –  900 zł + 23% VAT

5. Udział  z 2 noclegami w pokoju 1 - osobowym –1000 zł + 23% VAT  

Uwaga: Opłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury PROFORMA
 

Podane wyżej ceny poza zakwaterowaniem i kosztami uczestnictwa obejmują także:
• pełne wyżywienie uczestników (śniadania i obiady) 
• uroczystą kolację na koniec pierwszego dnia konferencji 
• przerwy kawowe w trakcie konferencji 
• materiały konferencyjne 
• możliwość skorzystania z atrakcji basenowych oraz strefy saun 

Uwaga: Zakwaterowanie uczestników w dwupoziomowych apartamentach składających się z osobnych   
       pokoi, aneksu kuchennego, aneksu wypoczynkowego, tarasu i dwóch łazienek.

Opłata za udział w konferencji 

bez noclegów – 600 zł + VAT

1 nocleg w pokoju 2 - osobowym – 750 zł + 23% VAT 2 noclegi w pokoju 2 - osobowym  –   900 zł + 23% VAT

1 nocleg w pokoju 1 - osobowym – 800 zł + 23% VAT 2 noclegi w pokoju 1 - osobowym  – 1000 zł + 23% VAT

Wszystkie zgłoszenia zarejestrowane do 28 lutego objęte będą 7% rabatem. 

Natomiast dla zgłoszeń zarejestrowanych do 31 marca przyznamy 5% rabatu. 

Zgłoszenie grupowe 3 i więcej uczestników jednego podmiotu – rabat 7%.
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Dane do faktury

Nabywca:
1.  Pełna nazwa firmy: 

2.  Adres:

3. NIP:      

Odbiorca:
1.  Pełna nazwa firmy: 

2.  Adres:

3. NIP:           

Uwagi końcowe:

1. Podstawowym warunkiem  uczestnictwa  jest  wypełnienie  i  przesłanie  niniejszej  Karty  zgłoszeniowej na  nr  faxu
412421803 lub na adres email: konferencja  @basenypolskie.pl   oraz przekazanie przelewem kwoty wynikającej z pkt. 7
na konto Organizatora: PKO BP S.A. Oddział w Ostrowcu Św. 31 1020 2674 0000 2902 0016 7023 (tylko po otrzymaniu
faktury PROFORMA lub faktury VAT)

2. W przypadku rezygnacji z udziału na 2 tygodnie przed konferencją Organizator nie zwraca kosztów.
3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.
4. Rezygnację z udziału w konferencji należy przesłać faksem i potwierdzić telefonicznie.
5. Wysyłając wypełnioną umowę uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych

informacji  przez  Organizatora  w  celach  statystycznych  i  marketingowych  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych.

             ……………………...……………, dn. ………………….…….                                                   ………….………………………………………….

                                                                                                                           (podpis zgłaszającego)    
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