FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszam udział w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGISTYKA ODZYSKU - ODPADY
organizowanej przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

w terminie: 19-20 września 2017 r. we Wrocławiu
udział w Gali Wieczornej – 19.09.2017 r. – koszt 290 zł netto
udział w wyjeździe studyjnym – 20.09.2017 r. – koszt 100 zł netto (realizowany w przypadku
zebrania się odpowiedniej ilości uczestników)
Koszt obejmuje udział w Gali Wieczornej i/lub wyjeździe studyjnym, w tym poczęstunek podczas Gali. Koszt nie obejmuje noclegów ani kosztów dojazdu,
które uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Szczegółowy plan konferencji dostępny jest na stronie: www.logistykaodzysku.com. Podane ceny nie zawierają
podatku VAT.

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w konferencji:
Stanowisko:
Pełna nazwa firmy:

NIP:

REGON:

Adres firmy:

Telefon kontaktowy:

Fax:

Osoba do kontaktu:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:
Po wysłaniu zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy
wpłacić należność niezwłocznie po wysłaniu niniejszego zgłoszenia, lecz nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji. Właściwa faktura zostanie wystawiona
i przesłana po dokonaniu wpłaty.
Tytuł przelewu: numer faktury proforma. Nieuregulowanie faktury proforma NIE JEST równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Gali Wieczornej i/lub wyjeździe
studyjnym.
W terminie do 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia
o rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji lub w przypadku nieprzybycia uczestnika na Galę i/lub wyjazd studyjny, bez
wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata w pełnej wysokości. Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie
ww. kosztów. W przypadku uregulowania faktury proforma przed terminem konferencji:
• rezygnacja z udziału w Gali Wieczornej i/lub wyjeździe studyjnym do 30 dni roboczych powoduje obciążenie firmy kosztem rezerwacji miejsca w wysokości 50%
wpłaconej kwoty,
• rezygnacja z udziału w Gali Wieczornej i/lub wyjeździe studyjnym później niż 30 dni roboczych powoduje utratę całej wpłaconej kwoty.
Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej.
Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie, że zostali Państwo zapisani na Galę Wieczorną i/lub wyjazd studyjny.

…………………………………………………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej

Uprzejmie prosimy wypełnione oraz podpisane zgłoszenia przesłać faksem na numer 22 402 75 61 bądź skan na adres e-mail: agnieszka.budziszewska@ekocykl.org.
W przypadku pytań serdecznie prosimy o kontakt.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką LOGISTYKI ODZYSKU zapraszamy do subskrypcji newslettera
poświęconego tej tematyce. Wydawcą newslettera jest współorganizator konferencji, firma
M&M Consulting, zajmująca się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, wydawca
m.in. czasopisma Logistyka Odzysku.

Zgadzam się na przesyłanie newslettera
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