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II KONFERENCJA
Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej w Świdnicy
na temat
ENERGETYKA ODNAWIALNA W BRANŻY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYNEJ
Karpacz, 9-10.05.2019 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 09.05.2019: Tak / Nie
Deklarowane uczestnictwo w warsztatach dnia 10.05.2019: Tak / Nie
Opłata konferencyjna 480 zł. netto + 23% VAT
2. Imię i nazwisko, stanowisko/tytuł: ………………….……………….………………………………………………..………..……
……………………………………………………………………………………………………..
Deklarowane uczestnictwo w uroczystej kolacji dnia 09.05.2019: Tak / Nie
Deklarowane uczestnictwo w warsztatach dnia 10.05.2019: Tak / Nie
Opłata konferencyjna 480 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
26.04.2019 r.,
3) rezygnacja przysłana po dniu 26.04.2019 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 09-10.05.2019.

E. Opłaty ( cena nie zawiera VAT 23% )
1. Zgłoszenie na konferencję oraz opłatę konferencyjną należy uiścić napóźniej do dnia 26.04.2019.
2. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, posiłki podczas konferencji (przerwy kawowe, lunch),
uroczystą kolację w dniu 09.05.2019, warszaty dnia 10.05.2019.
3. Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby wynosi:
– 480 zł netto/os.
4. Nocleg: organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom konferencji. Wszelkie rezerwacje są kwestią indywidualną.
Polecamy hotel, w którym odbędzie się konferencja, z preferencyjnymi canami dla jej uczestników:
Hotel Artus*** w Karpaczu, ul. Wilcza 9, tel. 664 34 40 28
Nocleg ze śniadaniem – 210 zł / 1 doba / 1 osoba / pokój do pojedynczego wykorzystania.
Nocleg ze śniadaniem – 140 zł / 1 doba / 1 osoba / w pokoju dla 2 osób.
Uwaga! Liczba pokoi ograniczona.
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 51A, 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.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) –
dalej RODO, informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o z siedzibą w Sulechowie

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
- przez email: info@centrumenergetyki.com.pl
- telefonicznie: 68 352 01 01
2. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach informacyjnych, w tym organizacji konferencji i warsztatów i nie będą udostępniane podmiotom
innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania czy usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
4.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

5.

Państwa dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów.

6.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.

7.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

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 51A, 66-100 Sulechów. W razie pytań prosimy
o tel. 68 352 01 01

