Karta zgłoszenia
I KONFERENCJA

Nowa Strategia Inwestycyjna „PKP INTERCITY” S.A. 2021-2030 - TABOR I INFRASTRUKTURA
26-28 stycznia 2022 r. NOSALOWY DWÓR - Centrum Konferencyjne, Zakopane
Pełna nazwa firmy (nazwa płatnika):
Adres		

NIP

E-mail

telefon

fax

Osoba kontaktowa

e-mail

telefon

OSOBY UCZESTNICZĄCE:
Imię i nazwisko

Funkcja

Telefon

e-mail

				

COVID-19
zaszczepienie

1							

TAK / NIE*

2							

TAK / NIE*

3							

TAK / NIE*

4							
					

TAK / NIE*
*właściwe zakreślić

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów RODO, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie w celach marketingowych i informacyjnych związanych z Konferencją „Nowa
Strategia Inwestycyjna „PKP INTERCITY” S.A. 2021-2030 - Tabor i Infrastruktura. Pragniemy poinformować, że mają Państwo prawo do odwołania swoich danych wykorzystywanych w ww celach. Jeśli wyrażacie wolę
odwołania swoich danych proszę o mail z tytułem „odwołanie” na adres: a.modrzejewska@izbakolei.pl

Lp.

pozycja

1. Udział w spotkaniu (1 osoba)		
2. DOPŁATA do pokoju 1-osobowego
3. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA firmy (max 15 min.)
- ilość prezentacji ograniczona. Pierwszeństwo w kolejności
zarezerwowane dla PARTNERÓW. Przekroczenie czasu
        skutkuje dodatkowym obciążeniem finansowym.

Temat
Osoba prowadząca prezentację
4. STOISKO
5.    INSERT materiałów reklamowych (otrzymuje każdy uczestnik)
6. ROLL-UP 1 szt. (ustawienie na sali konferencyjnej)
7. KOLPORTAŻ materiałów reklamowych
8. Inne - PAKIET PARTNERSKI - wg załącznika

dla firm
zrzeszonych w Izbie
netto

dla pozostałych
firm
netto

2490
690

2980
690

3900

5000

3900
1800
1500
0

5500
2900
2000
1500

Warunki uczestnictwa uzgodniono z pracownikiem Izby:
.................................................................................................................................................................................

łącznie netto
+VAT 23%
łącznie brutto

ilość

wartość
netto

W koszcie udziału zawarte są:
l 
Udział w wystąpieniach i prezentacjach, materiały konferencyjne,
dostęp do wybranych prezentacji po zakończeniu konferencji na stronie internetowej,
nocleg w pokoju 2-os., pełne wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach towarzyszących
l Termin płatności: 7 dni od daty zgłoszenia
l Udział w konferencji stanowi pakiet świadczeń i nie ma możliwości dzielenia go.
l I
mienna karta zgłoszenia uprawnia do uczestnictwa w organizowanym przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz
Kolei wydarzeniu jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało tam wskazane.
l Wyklucza się możliwość zamiany uczestników. Wymiana uczestnika traktowana będzie, jak udział kolejnej osoby.
l Karty zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2022 r.
l P
rzesłanie karty - zgłoszenia stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty wynikającej z karty zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z udziału:
l N
ie później niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji - zobowiązujemy się uiścić 60% wartości zgłoszenia na konto organizatora
l W terminie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji - zobowiązujemy się uiścić 100% wartości zgłoszenia
l Rezygnacja zostanie uznana jeżeli zostanie przekazana wyłącznie w formie pisemnej

Kwotę wynikającą z karty zgłoszenia należy wpłacić na konto organizatora:
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
ING Bank Śląski o/Bydgoszcz, konto nr: 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499
Akceptujemy warunki i wyrażamy zgodę na wystawienie faktury vat bez naszego podpisu.

		

Pieczęć firmy, data						

podpis Prezes/Właściciel

Kontakt: Aleksandra Jasińska | a.jasinska@izbakolei.pl | tel. 508 501 037
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. J.K. Chodkiewicza 17 | 85-065 Bydgoszcz
tel. 52 324 93 80 | sekretariat@izbakolei.pl | www.izbakolei.pl

