XIX KONFERENCJA
TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI
16 -18 marca 2022 r.

ORGANIZATOR

WISŁA, Hotel *****CRYSTAL MOUNTAIN ul. Bukowa 19A

KARTA ZGŁOSZENIA
Pełna nazwa firmy (nazwa płatnika)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Adres: ………………………………………………………………………………….…NIP: …………………………………………...…….…
e-mail: ……………………………………..telefon: ………………….…………………………..fax:……………………………….…………
OSOBA KONTAKTOWA: ……………………………………………………....telefon: …………………………… e-mail…………….……

OSOBY UCZESTNICZĄCE:
imię

nazwisko

stanowisko

tel. kom.

COVID-19
zaszczepienie

e-mail

1
2
3
4

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

 - właściwe zakreślić
Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów RODO, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie w celach marketingowych i informacyjnych
związanych z Konferencją "Telekomunikacja i Informatyka na Kolei".
Pragniemy poinformować, że mają Państwo prawo do odwołania swoich danych wykorzystywanych w ww. celach.
Jeśli wyrażacie wolę odwołania swoich danych proszę o mail z tytułem "odwołanie" na adres: z.wisniewski@izbakolei.pl

pozycja

dla firm
zrzeszonych w
Izbie

dla
pozostałych
firm

netto

netto

ilość

Udział w spotkaniu ( 1 osoba)
DOPŁATA do pokoju 1-osobowego

2.490
490

2.980
490

PREZENTACJA multimedialna (max 15min) I lub II dzień

3.900

5.000

3.900

5.500

bezpłatnie

1.500

2.000

3.500

1.500

2.500

STOISKO do samodzielnej aranżacji – udostepnienie
powierzchni 3m (szerokość) x 1,5m (głębokość) = 4,5m²,
wyposażone w stolik oraz dwa krzesła i gniazdo elektryczne
KOLPORTAŻ materiałów reklamowych przy recepcji Izby
INSERT materiałów reklamowych (otrzymuje każdy uczestnik
konferencji)
ROLL-UP – ustawienie 1 szt. w sali konferencyjnej

Wartość netto

PAKIET PARTNERSKI wg załącznika
ŁĄCZNIE netto
+VAT 23%
ŁĄCZNIE brutto
Warunki uczestnictwa uzgodniono z pracownikiem Izby (Imię i Nazwisko)…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
W koszcie udziału zawarte są:
•
Udział w wystąpieniach i prezentacjach, materiały konferencyjne, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, gadżety
reklamowe i upominki
•
Termin płatności : 14 dni od daty zgłoszenia . Udział w konferencji stanowi pakiet świadczeń i nie ma możliwości dzielenia go
•
Karty zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2022 r.
Przesłanie karty-zgłoszenia stanowi zobowiązanie do uiszczenia całości opłaty wynikającej z karty zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z udziału:
▪
nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji – zobowiązujemy się uiścić 60% wartości zgłoszenia na konto organizatora
▪
w terminie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji – zobowiązujemy się uiścić 100% wartości zgłoszenia
▪
Rezygnacja zostanie uznana jeżeli zostanie przekazana wyłącznie w formie pisemnej
Kwotę wynikającą z karty zgłoszenia należy wpłacić na konto organizatora: POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI

ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz NR 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499
pieczęć firmy, data

AKCEPTUJEMY WARUNKI i WYRAZAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ NASZEGO PODPISU
podpis Prezes/Właściciel

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ORGANIZATOR: POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
85-039 Bydgoszcz ul. J.K. Chodkiewicza 17 tel. 52 324 93 80
FAX: 52 331 25 30

kontakt: Zbigniew Wiśniewski tel. kom. 508-500-995 e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl
www.izbakolei.pl www.telematykanakolei.pl
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