KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłaszamy udział w konferencji:
imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

tel. kom. na potrzeby B2B

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

tel. kom. na potrzeby B2B

imię i nazwisko

stanowisko

adres e-mail

tel. kom. na potrzeby B2B

KOSZTY UCZESTNICTWA
25% zniżki dla członków Związku Polskich Przetwórców Mleka:
(obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmują noclegu)

Przy zgłoszeniu w terminie 18-22.02.br.
- zgłoszenie 1 osoby 550 zł 412 zł*
- zgłoszenie 2 i więcej osób 499 zł

374 zł*/os

*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%

REZERWACJA MIEJSC NOCLEGOWYCH:
(decyduje kolejność zgłoszeń, parking we własnym zakresie)

Hotel STOK (ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła)
pokój 1 osobowy – 260 zł/dobę*
pokój 2 osobowy – 330 zł/dobę*
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%
Zakwaterowanie dla ilu osób:

11/12 marca 2019 r.

pokój 1 - osobowy

pokój 2 - osobowy

12/13 marca 2019 r.

pokój 1 - osobowy

pokój 2 - osobowy

DANE FIRMY:
nazwa firmy

ulica

kod

miejscowość

numer NIP

telefon

osoba kontaktowa

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz proforma

fax

* Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłania jej pocztą elektroniczną lub/ i pocztą tradycyjną
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy „BMP bis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie:
www.kierunekchemia.pl)
*** Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w związku z zapisami
zawartymi w regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej organizatorowi w celach jak w ww.
regulaminie.

ORGANIZATOR: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. k., 47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP: 639-20-03-478
Kontakt: Aneta Jaroszewicz, tel. 32/ 415 97 74 wew. 23; fax
32 414 97 73
e-mail: aneta.jaroszewicz@e-bmp.pl

……………….........................................................
(pieczęć firmy)

……………….........................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

