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I KONFERENCJA 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie  

oraz Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. 

na temat  

ENERGETYKA ODNAWIALNA W BRANŻY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYNEJ 

Sulechów, 7-8.04.2016 r. 

ZGŁOSZENIE 

A. Instytucja zgłaszająca uczestników konferencji 

Dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, NIP) …………………………………………………….………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..….. 

Dane do korespondencji (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, e-mail) ……………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..….. 

 

B. Zgłaszani uczestnicy i opłaty (wypełnić na podstawie informacji podanych w częściach D, E i F) 

       1. Imię i nazwisko, stanowisko/tytuł: ………………………………………………………………………………………………..…… 

                                                       …………………………………………………………………………………………………….  

    Deklarowane uczestnictwo w uroczystej kolacji dnia 07.04.2016: Tak / Nie 

     Deklarowane uczestnictwo w wycieczce dnia 08.04. 2016: Tak / Nie  

     Opłata konferencyjna 420 zł. netto + 23% VAT 

       2. Imię i nazwisko, stanowisko/tytuł: ………………….……………….………………………………………………..………..…… 

                                                       …………………………………………………………………………………………………….. 

     Deklarowane uczestnictwo w uroczystej kolacji dnia 07.04.2016: Tak / Nie 

     Deklarowane uczestnictwo w wycieczce dnia 08. 04. 2016: Tak / Nie  

     Opłata konferencyjna 420 zł. netto + 23% VAT 

     Przy większej liczbie uczestników prosimy kopiować poniżej i wypełniać pkt. 2 

 

C. Akceptacja warunków uczestnictwa  

Przyjmuję do wiadomości, że:  
1) nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty kwoty wyliczonej w pkt. B,  
2) ewentualną rezygnację z uczestnictwa, w wyniku której następuje zwrot wniesionej opłaty, należy nadesłać nie później niż do dnia 
26.03.2016 r., 
3) rezygnacja przysłana po dniu 26.03.2016 r. lub nieobecność nie zwalniają z opłaty.                                                  

 
 
                                                                                                                                              (pieczęć firmy data i podpis) 
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INFORMACJE 

D. Deklaracje uczestnika: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w całej konferencji w dniach 07-08.04.2016. 

 

E. Opłaty ( cena nie zawiera VAT 23% ) 

1. Zgłoszenie na konferencję oraz opłatę konferencyjną należy uiścić napóźniej do dnia 24.03.2016. 

2. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, posiłki podczas konferencji (przerwy kawowe, lunch), 
uroczystą kolację w dniu 07.04.2016, wycieczkę dnia 08.04.2016 (dojazd, bilety wstępu), obiad w dniu 08.04.2016.    

3. Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby wynosi: 
    – 420 zł netto/os.  

4. Nocleg: organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom konferencji. Wszelkie rezerwacje są kwestią indywidualną.    
Polecamy następujące hotele: 
    – Holet Vera, ul. Odrzańska 40, 66-100 Sulechów, tel. 601 741 558, 

    – Dwór Kolesin, www.dworkolesin.pl, tel. 571 245 145, 

    - Hotel Akademicki PWSZ w Sulechowie tel. 68 352 01 01, info@centrumenergetyki.com.pl. 

 

F. Wnoszenie opłaty i faktury: 

1. Opłatę wynikającą ze zgłoszenia proszę wnosić równolegle z formularzem potwierdzenia uczestnictwa w konferencji. Potwierdzenia 
wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni od otrzymania wpłaty na konto.  

2. Opłatę proszę przelać na konto: 88 1500 1810 1218 1006 7671 0000 Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Armii 
Krajowej 51, 66-100 Sulechów w pozycji „tytułem” wpisać nazwisko uczestnika. 

3. Faktury wysłane zostaną pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres podany w pozycji A. Dane do korespondencji. 

 

Dane osobowe zawarte na formularzu zostaną umieszczone w bazie danych Centrum Energetyki Odnawialnej Sp.z. o.o. będą 
wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym organizacji konferencji i warsztatów.  

Bez zgody właściciela dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Prosimy wypełnić czytelnie, następnie kompletne, podpisane zgłoszenie (strona 1) zeskanować i przysłać pocztą elektroniczną 
na adres: info@centrumenergetyki.com.pl za potwierdzeniem odbioru lub zwykłą pocztą na adres: Centrum Energetyki 
Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów. 
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