Formularz zgłoszeniowy
26-28 września 2018
Dane do faktury:
Nazwa podmiotu _______________________________________________________________________
Adres _________________________________________________________________________________
NIP ___________________________________________________________________________________
Niniejszym zgłaszam udział:
Imię i Nazwisko _________________________________________________________________________
Stanowisko ____________________________________________________________________________
Adres e-mail ____________________________________________________________________________
Telefon ________________________________________________________________________________
Prosimy zaznaczyć wybrany wariant uczestnictwa:



3500,00 PLN + 23% VAT Udział jednej osoby, dwa noclegi w pokoju 1-osobowym w Hotelu Narvil,
Serock. Pełne wyżywienie, udział w wykładach i imprezach towarzyszących.



2300,00 PLN + 23% VAT Udział jednej osoby, bez noclegu.
Zapewniamy udział w wykładach, lunchu, przerwach kawowych, i imprezach towarzyszących.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń.


Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy First Communications Sp. z o.o. Sp. K. a podmiotem
deklarującym udział w Forum (Zgłaszającym).



SPOSÓB ZAPŁATY: Przelew na konto Organizatora First Communications Sp. z o.o. Sp. K.,
Credit Agricole Bank Polska S.A. 86 1940 1076 6600 9391 0000 0000 – z dopiskiem Uczestnictwo
w XVI FSM. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia udziału w Forum jest dokonanie
płatności w ciągu 7 dni od zgłoszenia.



W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum do 30 sierpnia 2018 r., Zgłaszający zobowiązuje
się do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 2000 zł + 23% VAT.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
Skan należy przesłać na e-mail: biuro@forum-mleczarskie.org lub fax: 85 653 75 70
bądź pocztą na adres Biura Organizacyjnego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.



Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy First Communications Sp. z o.o.
Sp. K. do wystawienia faktury bez podpisu.



Wyrażamy zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez First Communications
Sp. z o.o. Sp. K. zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
Dz. U. Nr 133 poz. 883.



Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zgłoszenia do udziału w Forum.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych którym jest: First Communications Sp. z o.o.
Sp. K. w celu obsługi treści niniejszego zgłoszenia, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji na stronie
www.firstcommunications.pl/pl/rodo/

____________________________
Pieczątka i podpis Zgłaszającego

