Karta zgłoszeniowa
„Jakość energii elektrycznej i innowacyjne metody diagnostyczne sieci SN/WN”
10 - 12.04.2018 r., Hotel Novotel Warszawa Centrum

DANE FIRMY
Pełna nazwa i adres firmy
dokonującej zgłoszenia

Pełna nazwa i adres firmy
na którą należy wystawić fakturę

Pełna nazwa i adres firmy
na którą należy wysłać fakturę

(o ile są inne niż podane w polu obok)

(o ile są inne niż podane w polu obok)

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Adres:

Adres:

Adres:

Telefon:

Telefon:

Telefon:

Email:

Email:

Email:

NIP:

NIP:

NIP:

ZGŁOSZENI UCZESTNICY
Imię i nazwisko

Stanowisko

Osoba zajmująca się
formalnościami
zgłoszenia:

Telefon

Email

Kontakt:

Pokój 1-os.
(10/11.04.18)

Pokój 1-os.
(11/12.04.18)

Tel.:
Fax:
E-mail:

FORMA PŁATNOŚCI
Przelew na konto bankowe firmy Astat sp. z o.o.
Dane do przelewu:
ASTAT sp. z o.o., ul. Dabrowskiego 441, 60-451 Poznan, NIP: 781-00-23-663
Numer rachunku: BH / O. w Poznaniu 90 1030 1247 0000 0000 8481 3001
■ Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi: 1 600 zł netto + 23% VAT
■ Cena 1 noclegu w Hotelu Novotel Warszawa Centrum: 450 zł netto + 23% VAT
■ Cena 2 noclegów w Hotelu Novotel Warszawa Centrum: 900 zł netto + 23% VAT
■ W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, w terminie późniejszym niż 03.04.2018r opłata nie podlega zwrotowi.
■ Organizator ma prawo do odwołania konferencji lub zmiany jej terminu z przyczyn niezależnych.
■ Prosimy o odesłanie karty na adres e-mail: a.gawecka@astat.pl do 15.02.2018 r.

....................................................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 133 POZ. 883) oraz otrzymywanie drogą elektroniczną ofert i informacji handlowo-marketingowych od firmy Astat Sp. z o.o. oraz Megger Sp. z o.o.
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