KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym
„Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego”

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w IV Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym
„Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich”

organizacja ruchu 2016

bariery 2016

24-25 lutego 2016 r., Kraków

25-26 lutego 2016 r., Kraków

Warunki uczestnictwa i terminy zamieszczone są
na www.konferencjespecjalistyczne.pl

Warunki uczestnictwa i terminy zamieszczone są
na www.konferencjespecjalistyczne.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w

III KRAKOWSKICH DNIACH
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016:
Forum organizacja ruchu 2016 oraz Forum bariery 2016

24-26 lutego 2016 r., Kraków

Warunki uczestnictwa i terminy zamieszczone są
na www.konferencjespecjalistyczne.pl

Imię

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Nazwisko

Tytuł naukowy i zawodowy

Tytuł naukowy i zawodowy

Tytuł naukowy i zawodowy

Miejsce pracy

Miejsce pracy

Miejsce pracy

Adres: (kod, miejscowość,
ulica, nr domu/mieszkania)

Adres: (kod, miejscowość,
ulica, nr domu/mieszkania)

Adres: (kod, miejscowość,
ulica, nr domu/mieszkania)

Telefon

Telefon

Telefon

e-mail

e-mail

e-mail

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca

Chcę otrzymać fakturę VAT:

Chcę otrzymać fakturę VAT:

Chcę otrzymać fakturę VAT:

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Nazwa firmy

kod, miejscowość

kod, miejscowość

kod, miejscowość

ulica, nr domu/mieszkania

ulica, nr domu/mieszkania

ulica, nr domu/mieszkania

NIP

NIP

NIP

Adres do wysyłki faktury

Adres do wysyłki faktury

Adres do wysyłki faktury

Opłata za udział 1 osoby w Forum wynosi 700,00 zł + VAT (861,00 zł brutto)
Prenumeratorom miesięcznika
i/lub kwartalnika
przysługuje 15% upust, opłata po upuście wynosi 595,00 zł + VAT (731,85 zł brutto)
Liczba osób korzystających z rabatów dla prenumeratorów nie może przekroczyć liczby
subskrybowanych egzemplarzy. Zniżka z tytułu prenumeraty przysługuje za udział w jednym
wydarzeniu z cyklu Konferencje Specjalistyczne w roku kalendarzowym.
*Postaw krzyżyk jeśli jesteś prenumeratorem miesięcznika
„DROGI. Budownictwo infrastrukturalne”/ kwartalnika “Obiekty Inżynierskie”

Opłata za udział 1 osoby w Forum wynosi 810,00 zł + VAT (996,30 zł brutto)
Prenumeratorom miesięcznika
i/lub kwartalnika
przysługuje 15% upust, opłata po upuście wynosi 688,50 +VAT (846,86 zł brutto)
Liczba osób korzystających z rabatów dla prenumeratorów nie może przekroczyć liczby
subskrybowanych egzemplarzy. Zniżka z tytułu prenumeraty przysługuje za udział w jednym
wydarzeniu z cyklu Konferencje Specjalistyczne w roku kalendarzowym.
*Postaw krzyżyk jeśli jesteś prenumeratorem miesięcznika
„DROGI. Budownictwo infrastrukturalne”/ kwartalnika “Obiekty Inżynierskie”

Opłata za udział 1 osoby w wydarzeniu wynosi 1410,00 zł + VAT (1734,30 zł brutto)
Prenumeratorom miesięcznika
i/lub kwartalnika
przysługuje 15% upust, opłata po upuście wynosi 1198,50 zł + VAT (1474,16 zł brutto)
Liczba osób korzystających z rabatów dla prenumeratorów nie może przekroczyć liczby
subskrybowanych egzemplarzy. Zniżka z tytułu prenumeraty przysługuje za udział w jednym
wydarzeniu z cyklu Konferencje Specjalistyczne w roku kalendarzowym.
*Postaw krzyżyk jeśli jesteś prenumeratorem miesięcznika
„DROGI. Budownictwo infrastrukturalne”/ kwartalnika “Obiekty Inżynierskie”

Adres e-mail do wysłania faktury proformy :............................................................................................
Płatność: na podstawie faktury proformy / przedpłata

Adres e-mail do wysłania faktury proformy :............................................................................................
Płatność: na podstawie faktury proformy / przedpłata

Adres e-mail do wysłania faktury proformy :............................................................................................
Płatność: na podstawie faktury proformy / przedpłata

Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto
Media-Pro Polskie Media-Profesjonalne Ewelina Nawara
ul. Zawale 24, 42-500 Będzin
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
w terminie do 22.02.2016 r. z dopiskiem
“Organizacja ruchu 2016” i nazwiskami uczestników.

Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto
Media-Pro Polskie Media-Profesjonalne Ewelina Nawara
ul. Zawale 24, 42-500 Będzin
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
w terminie do 22.02.2016 r. z dopiskiem
“bariery 2016” i nazwiskami uczestników.

Należność za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać na konto
Media-Pro Polskie Media-Profesjonalne Ewelina Nawara
ul. Zawale 24, 42-500 Będzin
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
w terminie do 22.02.2016 r. z dopiskiem “Krakowskie Dni Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego 2016” i nazwiskami uczestników.

O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat
Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu.

Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb
Forum (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
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Podpis
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Forum (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu.

Podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb
KDBRD16 (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

