
Karta zgłoszenia uczestnictwa

 NA TRZYDNIOWĄ KONFERENCJĘ

„WARSZTATY dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” 

Boszkowo k/Leszna 14-16.09.2021 r

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać e-mailem : konferencja@forum-wodociagi.pl  

l.p.                           imię i nazwisko stopień naukowy i zawodowy

1.

2.

3.

4

......................................................................................................................................................
Nazwa zakładu pracy

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

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

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

(kier) nr telefonu

Koszty uczestnictwa w konferencji w dniach 14-16.09.2021 r

Uczestnictwo bezpośrednie oraz uczestnictwo on-line Uczestnictwo tylko on-line

przekazuję na konto :

NENTECH S.C. Karol Szambelańczyk Łukasz Weber ul. Powstańców Wlkp. 24, 62-300 Września

NIP 789-16-62-047

mBank

Nr 49 1140 2004 0000 3602 4297 2644

z dopiskiem: " Warsztaty Boszkowo 2021r"

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

Ceny uczestnictwa nie obejmują kosztów noclegu
 

..................... dnia, ...................... .......................................................... .................................................................
Pieczątka zakładu pracy Podpis kierownika instytucji zgłaszającej

UWAGA
Konferencja odbywać się będzie w formie stacjonarnej/bezpośredniej jak i zdalnej/online(bezpośrednia transmisja na 

żywo z wykładów)
W przypadku powrotu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną wykluczających organizację konferencji w 
formie stacjonarnej/bezpośredniej, spotkanie zostanie przeniesione tylko do strefy internetowej (zdalnej), w formie 

wideokonferencji 

1400 zł + 23% VAT
Podzielone na dwie wpłaty:

700 zł + 23% VAT
Razem 861,0 zł x ……… (ilość osób) = …………….. zł

1 wpłata gwarantująca uczestnictwo online na podstawie proformy po 
dostarczeniu karty zgłoszeniowej:
Razem 861,0 zł x ……… (ilość osób) = …………….. zł

2 wpłata gwarantująca stacjonarne uczestnictwo, płatna po wystawieniu faktury 
przez organizatora tuż przed terminem konferencji
Razem 861,0 zł x ……… (ilość osób) = …………….. zł

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

Uczestnicy dokonują rezerwacji hotelowej indywidualnie, bezpośrednio w recepcji ośrodka Sadyba, 
Boszkowo, ul. Starkowska 26, 64-140 Włoszakowice, pow. Leszno

tel./faks (065) 5 371 175, email: sadyba@sadyba-boszkowo.pl, kom. 509 099 390

UWAGA: Ewentualna  rezygnacja z bezpośredniego uczestnictwa w spotkaniu i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 
31.08.2021r, do godz.15-ej, 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 
oraz przesłane materiały seminaryjne.

                                          Proszę podać e-mail do kontaktu

Faktura VAT za spotkanie zostanie wysłana pocztą lub w formie elektronicznej e-mailem 


	Arkusz1

