KARTA ZGŁOSZENIOWA NA FORUM EARTH FESTIVAL UNIEJÓW 2022
17 – 18 sierpnia 2022 r.

DANE UCZESTNIKA
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Telefon:
Email:
Akceptacja regulaminu konferencji dostępnego na www.forearthforus.com (wymagane)

DANE DO FAKTURY (nabywca)

DANE DO FAKTURY (odbiorca)

Urząd:

Urząd:

NIP:

NIP:

Ulica:

Ulica:

Kod:

Kod:

Miasto:

Miasto:



TAK



NIE

KOSZT UDZIAŁU W FORUM
Data zgłoszenia

Do 25.07.2022 r.

Do 31.07.2022 r.

Do 07.08.2022 r.

Po 07.08.2022 r.

Udział w Forum dla jednej osoby

1299 zł netto + 23%
VAT

1399 zł netto + 23%
VAT

1499 zł netto + 23%
VAT

1599 zł netto + 23%
VAT

Udział w Forum dla kolejnej osoby
z tej samej instytucji

1199 zł netto + 23%
VAT

1299 zł netto + 23%
VAT

1399 zł netto + 23%
VAT

1499 zł netto + 23%
VAT

Cena dla Partnera Biznesowego wynosi 3.000 zł + 23% VAT
Cena obejmuje udział w konferencji, nocleg w czterogwiazdkowym Aparthotel Termy Uniejów (w pokojach dwuosobowych), parking, materiały
konferencyjne, udział w bankiecie, przerwy kawowe i lunch.

 Oświadczam, że akceptuję koszty uczestnictwa w konferencji i potwierdzam, że opłata w wysokości …………………. zł zostanie przelana na rachunek
bankowy PKO BP 40 1020 3408 0000 4002 0246 1036 na podstawie wystawionej faktury przez firmę Mariusz Woźniczka VISIONAIR.*
 Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy firmę Mariusz Woźniczka VISIONAIR . do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu*
 Poprzez wpisanie na listę uczestników wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Mariusz Woźniczka VISIONAIR dla
celów organizacji Forum Earth Festival Uniejów 2022 *
/*zgoda obowiązkowa/
 Zgoda marketingowa: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Mariusz Woźniczka VISIONAIR dla celów
marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. spółki drogą elektroniczną i drogą zwykłą
 Zgodna na otrzymywanie informacji handlowych: Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Mariusz Woźniczka VISIONAIR na wyżej podany
adres informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2016 poz. 1030 z późn.zm), a także na przekazywanie
informacji handlowych innymi sposobami w szczególności drogą telefoniczną i listową, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (t.j.Dz.U.2016
poz. 1489)
 Newsletter: Chcę otrzymywać newsletter informacyjny o ofertach specjalnych firmy Mariusz Woźniczka VISIONAIR na podany powyżej adres
Administratorem Państwa danych jest Mariusz Woźniczka VISIONAIR z siedzibą w Łodzi (ul. Piłkarska 79, 94-121 Łódź, REGON: 100793629). Przysługuje
Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani
prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

……….……….…………………………………………………..……..
Miejscowość, data

……….……….…………………………………………………..……..
Podpis

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres e-mail: forum@forearthforus.com
Więcej informacji o Forum uzyskają Państwo na www.forearthforus.com

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wydarzenia.

