Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza na adres email:
konferencja@chemiaibiznes.com.pl lub faks 22 253 81 01 do dnia 18.04.2017 r.
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w VII Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii
Gospodarczej (9.5.2017 r., Warszawa)
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: …………………………………………………………………………………………………..…
Stanowisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel.: ……………………………………………….. email: ……………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………..………..
Zgłaszamy udział w Konferencji następujących uczestników:
1. Imię i nazwisko……………………..…………………………………………………………………………..…………………….
Stanowisko ………………………………………………………………………………….………………………....………………
Adres e-mail, tel. …………………………………………………………………………………………………………………..…
2. Imię i nazwisko……………………..……………………………………………………………………………………………..….
Stanowisko ………………………………………………………………………………….……………….……………….………..
Adres e-mail, tel. ………………………………………………………………………………………………………..……………
Koszt uczestnictwa:
• dla 1 osoby z firmy – 350 zł + VAT (90 EUR + VAT)
• dla 2 osób z firmy – 650 zł + VAT (165 EUR + VAT)
• dla więcej niż 3 osób z firmy – 290 zł + VAT za 1 osobę (75 EUR + VAT za jedną osobę)
Łączna kwota: …………..……. + 23% VAT
Potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji wysyłamy na podany adres (adresy) e-mail w ciągu 2 dni od dnia
otrzymania formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji,
zostanie wystawiona faktura pro-forma z 14-dniowym terminem płatności. Oświadczam, że zobowiązuję się do
zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej faktury na konto (nie później niż do dnia 25.04.2017 r. dla faktur
wystawionych po 11.04.2017 r.):

• 81 1140 2017 0000 4402 1083 2733 (dla wpłat w zł)
• 63 1140 2017 0000 4412 0082 6503 (dla wpłat w EUR)
W tytule przelewu proszę wpisać: KPCG, nazwa firmy, liczba osób

W przypadku odwołania zgłoszenia w Konferencji w terminie po 18.04.2017 r. wpłata na poczet uczestnictwa w
Konferencji nie podlega zwrotowi. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje
obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy
pisemnej.

Organizator Konferencji: EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
Więcej informacji o Konferencji znajdziecie Państwo na www.chemiaibiznes.com.pl
Z przyjemnością odpowiemy na dodatkowe pytania: konferencja@chemiaibiznes.com.pl
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez EPS Media Ewelina
Płońska-Stepulak moich danych osobowych teraz i w przyszłości, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane zbierane są w celach
marketingowych i/lub związanych ze świadczeniem usług przez EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak. Jednocześnie
oświadczam, iż poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych, ich poprawiania, a także usuwania. Dane
osobowe zawarte na formularzu zostaną umieszczone w bazie danych EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak z siedzibą w
Warszawie oraz w bazach sponsorów Konferencji i będą wykorzystywane przez EPS Media wyłącznie w celu podwyższenia
jakości oferowanych Państwu usług i działań marketingowych.

…………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………………
podpis osoby zgłaszającej

EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa, NIP: 546-129-15-64
tel. (22) 253 81 01, e-mail: redakcja@chemiaibiznes.com.pl, www.chemiaibiznes.com.pl

