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Koszty uczestnictwa w wysokości  ……………………...…………. zł x ........................(ilość osób) = ...............................................zł

Nasz nr NIP: …………………………………………………………………………………………………….

dnia, ......................

........................................................

(kier) nr telefonu

.......................................................................

DATA ORAZ MIEJSCE URODZENIA

 Proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu oraz potwierdzenia przyjęcia uczestnictwa

Nazwa zakładu pracy

nr faxu

Pieczątka zakładu pracy.....................

do 7 dni przed spotkaniem

z dopiskiem: KURSY WODA " i podanie nr części

nr 50102055581111120151500086

....................................................................................

Podpis kierownika instytucji zgłaszającej

                                                                     Karta zgłoszenia uczestnictwa

.............................................

"PRO-CONSULTING" ul. Żeromskiego 38, 62-200 Gniezno

PKO BP S.A. Konto INTELIGO 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać  e-mailem : konferencja@forum-wodociagi.pl  lub faxem na numer 061 426-29-51

IMIE I NAZWISKO

  

PESEL

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

e-mail

Uwaga: warunkiem prawidłowego zaksięgowania wpłaty jest podanie na przelewie pełnej nazwy i adresu firmy zgłaszającej

Adres zakładu pracy (ulica, nr domu, kod pocztowy)

UWAGA: Po dokonaniu zgłoszenia, ewentualna późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniu i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do  7 dni przed spotkaniem, na 

podstawie pisemnego zawiadomienia rezygnującego. W związku z koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych, po tym terminie zwrot należności nie będzie możliwy. Za 

uczestnictwo w spotkaniu zostanie wystawiona faktura VAT, a materiały wysłane zostana pocztą.

przekazuję na konto:

NIP 784-21-71-289

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oplata rabatowa przysługuje :

-  osobom które kontynuują nasze szkolenia, tzn. co najmniej raz w nim uczestniczyły na jakimkolwiek stopniu

-  członkom list dyskusyjnych Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, 

- członkom Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz pracownikom ich firm,

- pracownikom przedsiębiorstw będących członkami regionalnych stowarzyszeń wodociągów, 

- pracownikom członków Konwentu Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego 

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z opłaty rabatowej proszę o podanie podstawy : 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 Prosimy o czytelne  wypełnienie poniższych danych  drukowanymi literami. Są one niezbędne wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie 
zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r „w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych " 

     PAKIET  KURSÓW  "WODA JESIEŃ  2017" ( do wyboru 2 lub 1 część) 
  pt. „Szkolenie dla eksploatatorów STACJI UZDATNIANIA WODY - " - CZĘŚĆ SZÓSTA, CZĘŚĆ SIÓDMA 

 
CZĘŚĆ  VI  18-19.10.2017r, CZĘŚĆ  VII 29-30.11.2017r 

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w spotkaniu, jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej  oraz wniesienie opłaty  
 

Rezerwacja pokoi hotelowych pozostaje w gestii samych uczestników - w zaproszeniu szczegółowa lista hoteli. 

                                                                                         OPŁATA ZA  DWA  dwudniowe spotkania  : cz. VI i cz. VII 

OPŁATA ZA  pojedyńcze spotkanie  cz. VI  lub  cz. VII 

 

Uczestnictwo w jakich spotkaniach Państwo wybrali - proszę  zaznaczyć znakiem "X" 
CZĘŚĆ  VI  18-19.10.2017r ,  CZĘŚĆ VII  29-30.11.2017r 

opłata standardowa w wysokości 730 zł netto + 23% VAT = 897,90 zł. 
opłata rabatowa wysokości 680 zł netto + 23% VAT = 836,40 zł. 

opłata standardowa w wysokości 1400 zł netto + 23% VAT = 1722 zł. 
opłata rabatowa wysokości 1280,00 netto + 23% VAT = 1574,40 zł. 

Wybieramy uczestnictwo w pakiecie części  
CZĘŚĆ  VI  18-19.10.2017r ,  CZĘŚĆ VII  29-30.11.2017r 


