	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Potwierdzam uczestnictwo w Forum Mycia Przemysłowego 2019

PLN 2350

Wstęp na Forum dla drugiej i trzeciej osoby z tej samej firmy

PLN 2150

Wstęp na Forum dla większej grupy osób (od 4) z tej samej firmy
________________________________________________________________
Wstęp tylko na wystawę

Indywidualna oferta
___________________
PLN 250

Cena obejmuje: udział 1 osoby, przerwy kawowe i obiady w tych dwóch dniach, materiały konferencyjne, tłumaczenie
symultaniczne w języku polskim i angielskim, udział w wieczornej Gali w dniu 19.11.2019 oraz możliwość pobrania
kopii prezentacji. Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena nie uwzględnia kosztów noclegu i
dojazdu.

Opcja dodatkowa:

Wstęp na konferencje tylko jednego dnia (z udziałem w Gala Dinner)
Wstęp na konferencje tylko jednego dnia (bez Gala Dinner)
Wejściówka dla każdej dodatkowej osoby na Gala Dinner

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, zeskanować i skan przesłać na adres mailowy:
contact@industrial-cleaning-forum.com

Dane uczestnika:

( PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI )

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko uczestnika:
Stanowisko:
Telefon:
Fax:
e-mail uczestnika:

Dane płatnika do faktury:

( PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI )

Pełna nazwa firmy:
Ulica, kod pocztowy, miejscowość:
Numer identyfikacji podatkowej NIP:
e-mail osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie:

	
  

	
  

PLN 1650
PLN 1300
PLN 380

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

INFORMACJE

TECHNICZNE

Termin i miejsce
European Industrial Cleaning Forum odbędzie się w dniach 19-20.11.2019, we Wrocławiu w hotelu Haston City.

Zgłoszenie udziału osoby
Aby zgłosić udział osoby lub osób należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zeskanować i skan przesłać na adres
mailowy: contact@industrial-cleaning-forum.com
Płatności obowiązuje w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Wynajęcie stoiska
W celu wynajęcia stoiska prosimy wypełnić odpowiedni formularz, znajdujący się we właściwej zakładce.

Hotel
Uczestnicy we własnym zakresie dokonują rezerwacji i płatności. Hotel Haston City (****) www.haston.pl, ul.
Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław, tel.: +48 (71) 322 55 00

Zasady ogólne
Zgłoszenie udziału uczestnictwa upoważnia organizatora do wystawienia faktury VAT.
Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa do 19.10.2019, po potraceniu kosztów w wysokości PLN 500.
Rezygnacja po 19.10.2019 lub nieobecność nie upoważniają do zwrotu należności za udział.

Niniejszym potwierdzam udział w European Industrial Cleaning Forum, wyrażam zgodę na wystawienie przez
organizatora faktury VAT oraz na przetwarzania danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem,
dokumentacją i korespondencją pocztową lub mailową. Płatność zostanie uregulowana w terminie 7 dni od
przesłania zgłoszenia. Zasady rezygnacji z udziału opisane są w regulaminie znajdującym się w sekcji
„zgłoszenia”.

_________________________________
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

	
  

	
  

__________
data

_______________
pieczątka firmy

