
Karta zgłoszenia uczestnictwa 

W XX JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO - TECHNICZNEJ 

„WODA – ŚCIEKI – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO” LICHEŃ 29 - 31.03.2023 

Kartę zgłoszenia prosimy wysłać na e-mail: konferencja@forum-wodociagi.pl 

 

             imię i nazwisko         e-mail do kontaktu        stopień zawodowy lub naukowy 

1.          

2.          

3.          

4.          

        

Nazwa zakładu pracy 

 
 

NIP zakładu pracy 

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

Rezerwacja noclegów – indywidualnie przez uczestników, zgodnie ze szczegółową informacją w zaproszeniu 
        

Koszty uczestnictwa w konferencji 

w wysokości (980 zł netto + 23%VAT)  Razem 1205,40 zł x ……….. (ilość osób) = ………………………zł, 
(zgłoszenie i wpłata do dnia 24.02.2023) 

 
w wysokości (1100 zł netto + 23%VAT)  Razem 1353 zł x ……….. (ilość osób) = ………………………zł, 

(zgłoszenie i wpłata do dnia 17.03.2023) 
 

Przekazuję na konto: 

"PRO-CONSULTING" ul. Żeromskiego 38, 62-200 Gniezno, NIP 784-25-32-994 

Santander Bank Polska SA     konto nr: 48 1090 1375 0000 0001 5184 7647 

z dopiskiem: "KONFERENCJA – LICHEŃ 2023r"  

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

 
Upoważniamy organizatora konferencji do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązujemy się do uregulowania należności 

zgodnie z datą na fakturze. W przypadku nieuzupełnienia adresu e-mail, faktura zostanie wysłana na adres zamieszczony na stronie 
internetowej zakładu pracy. 

 

 

 

adres e-mail: 
                                                                                                                                                                                                         

UWAGA: Ewentualna rezygnacja z uczestnictwa w spotkaniu i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 17 marca 2023 r., 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 udostępnione zostaną materiały konferencyjne. 

Klauzula informacyjna: wyrażamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez organizatora powyższych danych osobowych do celów uczestnictwa w niniejszej 
konferencji, wszelkie informacje nt. temat zawarte są pod adresem www.forum-wodociagi.pl/klauzula-informacyjna.html   
         

  

                                              
                                                , dnia 
                                                                                                                     pieczątka zakładu pracy                podpis dyrektora/kierownika instytucji zgłaszającej 
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