FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

WOD-KAN-INSTAL
w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL

Nowe urządzenia,
materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji, 22–23.11.2017 r.
22–23 listopada
2017, Kielce
(proszę wypełnić właściwe pola poniżej oraz zaznaczyć odpowiednie okienka)

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TEL. KOM.

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TEL. KOM.

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TEL. KOM.

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TEL. KOM.

FIRMA

NIP

ADRES DO FAKTUROWANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
TELEFON

FAX

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT
TELEFON ORAZ E-MAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ

q Zgłaszam firmę do ubiegania się o statuetkę EUREKA 2017 w kategorii
(zgłoszenie do ubiegania się o nagrodę należy przesłać wg wytycznych podanych na stronie internetowej konferencji www.wodkaninstal.pl)

q Zgłaszam chęć promocji firmy podczas konferencji

(firmy zainteresowane sponsoringiem oraz prezentacją proszone są o wypełnienie formularza promocji firmy)

q Zgłaszam referat naukowy pod tytułem
autorstwa
(dotyczy referatów naukowych, firmy zainteresowane zgłoszeniem referatu proszone są o wypełnienie formularza promocji firmy)

OPŁATA KONFERENCYJNA WYNOSI 980 ZŁ NETTO OD OSOBY I OBEJMUJE:
•
•
•
•
•

udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy
materiały konferencyjne (referaty na płycie CD, materiały reklamowe, czasopisma branżowe, notes i długopis)
certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie urządzeń, materiałów i technologii w wodociagach i kanalizacji
obiady w dniach 22.11. i 23.11. oraz tzw. przerwy kawowe w czasie obrad (na życzenie również obiadokolację w dniu 21.11., o godz. 20.00)
udział w wieczornej Gali z udziałem zespołu muzycznego połączonej z wręczeniem statuetek EUREKA 2017 oraz pamiątkowych grawertonów sponsorom

KOSZT CAŁKOWITY UCZESTNICTWA FIRMY:
ZŁ NETTO + 23 %VAT* =
ZŁ BRUTTO
Wpłaty należy kierować na konto: NBI Media, ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków, mBank, nr konta 19 1140 2004 0000 3202 7556 5768
Płatności należy dokonać zgodnie z zamówieniem w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT. * W przypadku zmiany stawki
VAT należy uwzględnić aktualną stawkę VAT. W przypadku inflacji przekraczającej 5% ceny mogą ulec zmianie. Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji musi zostać zgłoszona pisemnie Komitetowi Organizacyjnemu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przed 20 października 2017 r. koszty będą zwracane ale pomniejszone o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po
20 października 2017 r. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w konferencji, rejestracja danego uczestnika w dowolnym terminie może zostać przepisana na inną osobę.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne przez nbi media, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie wyrażamy zgodę na wykorzystanie naszego wizerunku na przez nbi media zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalnie, obróbkę i powielenie wykonanych zdjęć lub filmów dowolną techniką, na dowolnym nośniku
i za pośdrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z działalnością nbi media.

FORMULARZ REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH

podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL
Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji, 22–23.11.2017 r.

(rezerwacja pokoi dokonywana jest wyłącznie przez organizatorów, po opłaceniu przez zgłaszającego kosztów uczestnictwa w konferencji)

Proszę o rezerwację hotelową w dniach
Hotel Uroczysko**** Spa & Business, pokoje Standar

q pokój jednoosobowy
q pokój dwuosobowy
q pokój trzyosobowy
q pokój czteroosobowy

q 21/22.11.2017 q 22/23.11.2017
Hotel Uroczysko**** Spa & Business, pokoje Deluxe

170 zł x

(szt)

170 zł x

(szt)

220 zł x

(szt)

250 zł x

(szt)

q pokój jednoosobowy
q pokój dwuosobowy
q pokój czteroosobowy
q apartament dwuosobowy

310 zł x

(szt)

310 zł x

(szt)

340 zł x

(szt)

340 zł x

(szt)

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie oraz podatek VAT. Uczestnicy konferencji będą mogli bezpłatnie korzystać z basenu, jacuzzi, sauny suchej, łaźni parowej, biczy wodnych i groty solnej.
Opłata za pokój dokonywana jest przez uczestników przed lub w trakcie trwania konferencji. Istnieje możliwość korzystania z parkingu w cenie 15 zł/dobę. Doba hotelowa rozpoczyna się
o godz. 14.00 i trwa do godz. 12.00. Szczegółowe informacje hotelowe znajdują się na stronie www.hotel-uroczysko.com.pl
•
•
•

w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji i niezgłoszeniu rezygnacji z rezerwacji hotelu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem konferencji zgadzam się na pokrycie kosztów pierwszego noclegu
w przypadku skrócenia pobytu w trakcie trwania konferencji zobowiązuję się pokryć koszty wszystkich zarezerwowanych noclegów
zobowiązuję się do pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych i innych dodatkowych w przypadku korzystania z tych usług

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć firmowa

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem, e-mailem lub pocztą na adres:
Wydawnictwo NBI Media, ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków, tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80, e-mail: kontakt@wodkaninstal.pl

