FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA NA WARSZTATY
Firma

Imię i Nazwisko

Adres firmy
NIP

E-mail:

Fax

Tel.:

UDZIAŁ W WARSZTATACH – 25% rabatu

350,00

zgłoszenie obejmuje udział w warsztatach, materiały konferencyjne, catering, nocleg
+ VAT
od 8-10 października w pokoju wraz z uczestnikiem zjazdu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami zamówienia i akceptuję łączną kwotę do zapłaty.
Powyższa kwota zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty przesłania niniejszego formularza na rachunek bankowy:
PH Majewicz Sp. z o.o., BANK HANDLOWY S.A. oddział w Bydgoszczy, Nr konta: 48 1030 1090 0000 0000 0163 9201

W przypadku Państwa przyjazdu w przeddzień konferencji istnieje możliwość rezerwacji noclegu w pokoju
jednoosobowym ze śniadaniem w specjalnej cenie.
REZERWUJ POKÓJ OSOBNY JEDNOOSOBOWY W DNIU 07.10/08.10
REZERWUJ NOCELG W POKOJU DWUOSOBOWYM W DNIU 07.10/08.10

200 PLN
150 PLN

DODATKOWE UWAGI:

Upoważniam Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Miejscowość, data

Pieczątka firmowa

Podpis

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora niniejszego formularza zgłoszeniowego. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora zostanie
wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą pro formą. FVAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Rezygnacje z
uczestnictwa należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora oraz faksem na nr 52 584 0224. W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 29 września 2014 cała kwota
wpłacona na rachunek Organizatora zostanie zwrócona. W przypadku wycofania zgłoszenia do 3 października 2014 osoba zamawiająca zostanie obciążona kosztem w wysokości
50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia po 3 października 2014 osoba zamawiająca zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
W przypadku przesłania formularza zgłoszenia, dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora
zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni. W przypadku gdyby Konferencja nie odbyła się z winy Organizatora – zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty
odwołania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie konferencji. Nieobecność na konferencji nie zwalnia od dokonania opłaty za
udział w wydarzeniu. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla
Przedsiębiorstwa Hotelowego Majewicz Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo do
wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Prosimy o odesłanie formularza na numer faksu: 52 584 02 24
lub e-mailem na adres: marketing@hotelpodorlem.pl
Dodatkowe informacje:

Dawid Bilski, tel. 52 583 05 10, e-mail: marketing@hotelpodorlem.pl
Agata Kraska, tel. 52 583 0655, e-mail: podorlem@hotelpodorlem.pl

Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o.
ul. Gdańska 14, 85-006 Bydgoszcz
NIP: PL 554-03-16-413, KRS: 0000091219, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
wysokość kapitału zakładowego: 2.202.500,00 zł

