SEMINARIUM KPB UNI-BUD

e-mail: unibud@neostrada.pl
Fax. 022 636-34-78

Zgłoszenia z noclegiem do: JAK NAJSZYBCIEJ!!! nie później niż do 2 marca 2018 r.
Zgłoszenia bez noclegu do: nie później niż do 9 marca 2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
16 – 17 marca 2018 r., Hotel Sofitel Victoria, Warszawa
1. Nazwa firmy: _____________________________________________________________________________
2. Adres firmy: _____________________________________________________________________________
3. Kod pocztowy: _________________________
4. Kraj: ______________________________________
5. Telefon: _______________________________
6. Fax: ______________________________________
7. e-mail: ________________________________
8. adres www: ________________________________
13. Adres do faktury: ________________________________________________________________________
14. NIP: ___________________________________________________________________________________
Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu
1.
______________________________
3.
2.
______________________________
4.

______________________________
______________________________

Koszty udziału w seminarium

Cena (z VAT)

Członkowie KPB UNI-BUD*

1230,00** zł.

Pozostałe Osoby*

1722,00** zł.

Osoby towarzyszące***

Noclegi w pokojach / terminy

Ilość

Łączna kwota

Ilość

Łączna kwota

492,00 zł.
Cena (z VAT)

1-os. 15/16 marca 2018 r.

595,00 zł

2 os o 15/16 marca 2018 r. za 2 osoby

655,00 zł

1-os. 16/17 marca 2018 r.

480,00 zł

2 os 16/17 marca 2018 r. za 2 osoby

540,00 zł
SUMA

* cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,lunch i kolację 16 marca 2018 r. oraz konsultacje
indywidualne 17 marca 2018 r.
** rabat 100,00 zł. dla drugiej i trzeciej osoby z firmy, kolejne osoby ponoszą koszty za udział jak osoby towarzyszące plus koszty
noclegu
*** cena obejmuje, lunch, przerwy kawowe i kolację 16 marca 2018 r., nie obejmuje udziału w seminarium i materiałów
szkoleniowych

I. Warunki uczestnictwa:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do biura KPB UNI-BUD jak najszybciej e-mail’em
unibud@neostrada.pl lub faxem 022 636 34 78 .
b) KPB UNI-BUD prześle Państwu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
c) Po otrzymaniu w/w potwierdzenia należy dokonać wpłaty za udział na jedno z poniżej podanych kont w
Alior Banku:
Wpłaty w PLN: nr 78 2490 0005 0000 4520 6438 8476
Wpłaty w EURO: nr 30 2490 0005 0000 4600 2952 0672 SWIFT: ALBPPLPW
z dopiskiem seminarium KPB UNI-BUD 16-17 marca 2018 r., Warszawa
II. Warunki rezygnacji:
Rezygnacja pociąga za sobą koszty poniesione przez organizatora według umowy z hotelem:
a)
do 2 marca b. r. – 50% kosztów*)
b)
od 3 marca lub wobec braku pisemnej anulacji zgłoszenia - 100% kosztów*)
*)
Osoby obciążone tymi kosztami wraz z fakturą otrzymają przygotowane dla nich materiały seminaryjne

.................................................

………………………............................................................

miejscowość i data

pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

