DENDROS – KONFERENCJE I SZKOLENIA
tel: 061 624 40 53
faks: 061 624 40 54
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 13/09
II KONFERENCJA ZIELEŃ W MIEŚCIE - 16.10.09r.,
hala EXPO, ul. Stefanowskiego 30, Międzynarodowe Targi Łódzkie
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać najpóźniej do 2.10.09 r.
na numer faks: 061 624 40 54
1. Zgłaszający
Nazwa firmy/instytucji

Adres

Telefon

Faks

e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia

NIP

2. Osoby biorące udział w konferencji
Imię i Nazwisko(stanowisko)

Ilość osób

Cena za osobę

1

400 zł

2

350 zł

3. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz
z potwierdzeniem dokonania wpłaty. Brak dokonania płatności nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa. Ilość miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku instytucji w wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora) wpłata moŜe nastąpić
w ciągu 7 dni od zakończenia konferencji. Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do podpisania w biurze konferencji
„Deklaracji o zapłacie”. W przypadku nieprzybycia osoby zgłoszonej na konferencję Strona Zamawiająca zobowiązuje się
do zapłaty.
4. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wejściówkę na Targi InterflatDesiegn.pl, broszurę „Pnącza w zieleni
miejskiej i przy drogach” wydaną przez Clematis, imienne zaświadczenie, wyŜywienie (przerwa kawowa i obiad).
Opłatna za udział w konferencji wynosi …….................... zł płatna na konto: Dendros - konferencje i szkolenia,
os. Czecha 136/10, 61-292 Poznań, LUKAS BANK 20 1940 1076 3038 4345 0000 0000 tytułem: konferencja 13/09,
imię i nazwisko Uczestnika
5. Rezygnację z udziału w konferencji (tylko w formie pisemnej) naleŜy zgłosić najpóźniej do dnia
2 października 2009r. Zwrot wpłaty za konferencję nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania informacji.
Uwaga: W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym lub w przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na
konferencji, Stronie Zamawiającej nie przysługuje zwrot wpłaty.
6.Organizator ma prawo odwołać konferencję z przyczyn niezaleŜnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W takim
przypadku Strona Zamawiająca otrzyma pełny zwrot wpłaconej zapłaty.
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z „Warunkami zgłoszenia” dostępnymi na stronie www.dendros.pl oraz
zobowiązujemy się do wniesienia opłaty za udział w konferencji.
WyraŜamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883) oraz wyraŜam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert
i informacji handlowych od firmy Dendros.

Pieczątką firmowa

Podpis Gł. Księgowego

Podpis Prezesa/Dyrektora

