Miejsce na zapisy organizatora
Pieczęć firmowa zgłaszającego

………………………………………….
Miejscowość, data

Dane korespondencyjne:
Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
tel. 600 079 888, e-mail: ptbn@interia.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
(wypełnić drukowanymi literami)

na XXV seminarium nt.

NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW
organizowane w dniach 20 - 22 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym GEOVITA
34-500 Zakopane ul. Wierchowa 4.
Nazwa zgłaszającego ….…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………… NIP …………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………….
Telefon, e-mail ……………………………………………………………………………………………………
Zgłaszamy udział w seminarium następujących osób:
Tytuł

Imię i nazwisko

stanowisko

e-mail/telefon

………….

……..………………………….

…………………………

…………………………………

………….

……..………………………….

…………………………

…………………………………

………….

……..………………………….

…………………………

…………………………………

Rezerwacja stanowiska wystawowego:

TAK

/

NIE

TAK

/

NIE

(600,00 zł netto / 738,00 zł brutto za 1 stanowisko)

Reklama w materiałach seminaryjnych:
(400,00 zł netto / 492,00 zł brutto za 1 stronę)

ROLL-UP:
500,00 zł netto / 615,00 zł brutto za 1 sztukę przed salą konferencyjną
TAK – szt……/
200,00 zł netto / 246,00 zł brutto za 1 sztukę w Biurze konferencji
TAK – szt……/
Ilość miejsc ograniczona, decyduje termin zgłoszeń. O rozstawieniu reklam decyduje organizator.

NIE
NIE

Opłata za seminarium wynosi netto 1340,- zł od osoby i 540,- zł od osoby towarzyszącej.
Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
Należność za udział w seminarium w wysokości …………... zł, przekazaliśmy/przekażemy do dnia ……………
(nie później niż do dnia 04 marca 2019 r.) na konto PTBN Chorzów

Bank BGŻ BNP Paribas SA nr: 57 1750 0012 0000 0000 3102 8213
Po wpłynięciu opłaty PTBN Chorzów prześle fakturę VAT.
UWAGI ORGANIZATORA: Nie gwarantujemy pokoi 1. osobowych w Centrum KonferencyjnoRekreacyjnym GEOVITA w Zakopanem. Zainteresowanym proponujemy pokoje 1. osobowe w Hotelu
PANORAMA w Zakopanem ul. Wierchowa 6, oddalonym od GEOVITY o ok. 100 m.
UWAGI ZGŁASZAJĄCEGO: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Polskie Towarzystwo Badań
Nieniszczących w Chorzowie. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją seminarium. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
Rezygnację z seminarium należy zgłosić pisemnie najpóźniej do dnia 04.03.2019. Rezygnacja po tym terminie spowoduje
obciążenie zakładu w pełnej wysokości.

pieczątka firmowa

podpis płatnika/Dyrektora zakładu

