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29 listopada 2017, Sheraton warsaw hotel

FORMULARZ REJESTRACYJNY
rejestracja do 31.10.2017
cena

rejestracja od 01.11.2017
cena

KONFERENCJA
I GALA

1 500 PLN

2 000 PLN

STOLIK NA GALI
DLA 7 OSÓB

3 500 PLN

4 000 PLN

Zgłaszam swoje uczestnictwo:

Warunki uczestnictwa (wyciąg):

1. Imię .......................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Stanowisko .............................................................................
.....................................................................................................
2. Imię ......................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Stanowisko .............................................................................
.....................................................................................................
3. Imię ......................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Stanowisko .............................................................................

1. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 listopada 2017 r.

Nazwa Firmy .........................................................................
Adres.........................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Tel. ............................................................................................
Fax ............................................................................................
e-mail: .....................................................................................
NIP ...........................................................................................
Wypełniony formularz prosimy przesłać:
E-mail: biuro@executive-club.com.pl
lub martatomalczyk@executive-club.com.pl
lub na adres Organizatora:
Executive Club Sp. z o.o.
ul. Puławska 12 lok. 10, 02-566 Warszawa
Jesteśmy płatnikiem podatku VAT.
Upoważniamy firmę Executive Club Sp. z o. o. do wystawienia
faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Upoważniamy firmę
Executive Club Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT bez
podania nr NIP oraz podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Executive Club Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią
działalności marketingowej.
Data .......................................................................................
Miejsce .................................................................................
Akceptuję szczegółowe warunki uczestnictwa w wydarzeniu,
które są dostępne na stronie internetowej Organizatora:
http://www.executive-club.com.pl/konferencje/chemia/
16-listopada-2017/rejestracja/
Pieczątka firmowa:

.....................................................................
Podpis osoby upoważnionej

2. Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
3. Opłata obejmuje:
Konferencja i Gala:
• możliwość udziału jako słuchacz w całodniowych panelach
dyskusyjnych
• możliwość zadawania pytań panelistom
• poczęstunek podczas przerw na kawę, lunch
• materiały konferencyjne i promocyjne
• możliwość udziału w networking’u
• możliwość udziału w Gali „Diamentów Top Industry”
4. Wypełnienie i przesłanie formularza oraz dokonanie wpłaty na
rachunek:
Executive Club Sp. z o.o.
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
86 1750 0012 0000 0000 2161 2774
SWIFT: RCBWPLPW
w tytule: Top Industry Summit
Faktura pro forma jest wystawiana i wysyłana e-mailem po
otrzymaniu wypełnionego Zgłoszenia. Po otrzymaniu należnej
kwoty wyślemy państwu Fakturę VAT.
5. Rezygnację z udziału należy przesyłać e-mailem na adres:
biuro@executive-club.com.pl
lub martatomalczyk@executive-club.com.pl
lub na adres Organizatora:
Executive Club Sp. z o.o.
ul. Puławska 12 lok 10, 02-566 Warszawa
6. W przypadku rezygnacji złożonej do dnia 10 listopada 2017 r.
uczestnik nie będzie obciążony żadną opłatą, a jeśli opłata zostanie
już zapłacona będzie zwrócona w całości.
7. W przypadku rezygnacji po dniu 10 listopada 2017 r. pobierana
jest 100% opłata za udział.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy
(odwołania Konferencji) w każdym czasie, przy zwrocie pełnej kwoty
opłaty za uczestnictwo.
Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegu.
Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne w dwóch
językach: polskim i angielskim.

