
  

           
   13-14 czerwca 2018 r. Gdynia 

PCHET 2018 - 1st Polish Conference on Hydrogen Energy and Technologies 

Formularz zgłoszeniowy 

e-mail: konferencje@klasterwodorowy.pl 
(Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 czerwca 2018 r.) 

 

Rozpoczęcie konferencji godz. 9.00 

Imię i nazwisko Stanowisko adres e-mail*  
niezbędny do potwierdzenia uczestnictwa 

   

   

   

   

   

*Organizator zastrzega sobie konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy. 
 

Dane firmy do wystawienia faktury: 

 pełna nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 numer NIP:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszym wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu. 

 

Dane do wysyłki faktury (jeżeli są inne niż dane do wystawienia faktury): 

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

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

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

 
Rekomendujemy rezerwację noclegu w Hotelu Nadmorskim, gdzie organizowana będzie uroczysta kolacja dnia 13.06.2018r. 
Formularz rezerwacyjny ze specjalną ofertą dostępny pod linkiem: https://nadmorski.pl/hotel-en/hydrogen-energy/  
 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. 
Faktury za udział w konferencji wystawi Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, NIP 9571003947). 
Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT.  
Płatność za udział w konferencji należy uiścić przed konferencją na podstawienie wystawionych faktur.   
 
Oświadczam, iż w przypadku nieobecności na konferencji i niezgłoszenia tej informacji do dnia 1.06.2018, zobowiązuję się ponieść 100% kosztów. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 ze zm.) wypełniając ten formularz zgadzam się na przetwarzanie 
podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę ASE Sp z o.o oraz inne podmioty zrzeszone w Klastrze Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. 
 

Kontakt: 
Aneta Romanik 
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.  
tel. kom. 723 020 004, 
konferencje@klasterwodorowy.pl  
 
Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego 

            
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
(data i podpis osoby reprezentującej firmę) 

 

Uczestnictwo w konferencji - cena 900 zł/os. netto 
(podana kwota nie obejmuje ceny noclegu) 

https://nadmorski.pl/hotel-en/hydrogen-energy/
mailto:konferencje@klasterwodorowy.pl
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