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

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

OPŁATA KONFERENCYJNA:
Opłata obniżona - 1190 zł (rejestracja do dnia 30.11.2019) (bez noclegu)
Opłata regularna - 1490 zł (rejestracja od dnia 01.12.2019) (bez noclegu)

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego ……………………………………………………………………………………………………….

(data i podpis osoby reprezentującej firmę)

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

• adres:…………………………………………………………………………...................................................................................................................................……………………………………………

• numer NIP:……………………………………………………………..............................................................................................................................……………………………………………………

• telefon:…………………………………………………………………...............................................................................................................................................……………………………….………

Niniejszym wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Dane firmy do wystawienia faktury:

e-mail: kinga.pyrka@emerson.com
(Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2019 r.)

Potwierdzam udział w XVI Międzynarodowej Konferencji „@ZBRUI – Cyfrowe ZBIORNIKI, RUROCIĄGI, INSTALACJE
 Przemysłowe” w dniach 8 – 9 stycznia 2020 r. Hotel Double Tree by HILTON w Warszawie.

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

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

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. 

REZERWACJA NOCLEGU Data Ilość pokoi 1-os. Ilość pokoi 2-os.

Dodatkowy nocleg przed konferencją 7-8.01.2020

Nocleg w trakcie konferencji 8-9.01.2020

W przypadku wyboru pokoju dwuosobowego,
prosimy o wskazanie współlokatora:

Stanowisko

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

Stanowisko

Miejsce konferencji: Hotel Double Tree by HILTON  | Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa|www.doubletreewarsaw.pl

Nocleg w pokoju jednoosobowym, cena 370 zł/os. netto  
Nocleg w pokoju dwuosobowym, cena 430 zł/os. netto

Kwota za uczestnictwo nie zawiera należnego podaktu  Vat w wysokości 23%. Faktura za udział w konferencji zostanie wystawiona 
oraz przesłana po zakończeniu konferencji na podany adres. Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Koszty minibaru, telefonów i zamówionych dodatkowych usług Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

W przypadku nieobecności na konferencji i niezgłoszenia tej informacji do dnia 02.01.2020 r. zobowiązuję się ponieść 50% kosztów uczestnictwa oraz 100% kosztów zarezerwowanych noclegów. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobo-
wych przez firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.; Emerson Process Management Sp. z o.o.; nVent Thermal Polska Sp. z o.o.

Kontakt:
Emerson Process Management
tel: +48 722 200 152
kinga.pyrka@emerson.com
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