
 

Konferencja: POLSKI RYNEK WĘGLA – handel, jakość, bilansowanie 
 13-14 czerwca 2019, Warszawa  

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnika 

Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać e-mailem na adres: powermeetings@powermeetings.eu 

Nazwa i adres firmy (dane do faktury VAT): 
 
…………………………………………………………………….. 
 

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

 
…………………………………………………………………….. 
 

Numer NIP ............................................................................ 

 

Warunki uczestnictwa: 
 

 Koszt udziału jednej osoby w konferencji: 
 

 1 290,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 13.05.19 
 

  1 490,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 14.05.19 
            do 31.05.19 

  1 690,00 PLN + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.06.19 
 

 

 Konferencja będzie prowadzona w języku polskim. 

 Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, 
poczęstunek w trakcie konferencji typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział  
w kolacji 13.06.2019 

 Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu. 
 Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane 

powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności. 
 Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy 

pomiędzy SGS Polska a Zgłaszającym. 

 Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz  
z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania formularza zgłoszeniowego. 

 W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura 
VAT i przesłana pocztą na podany adres. 

 Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed konferencją, otrzymają zwrot 

uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 - 7 dni przed konferencją zwracamy 50% 
opłaty. Na 6 dni przed konferencją i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa 
w spotkaniu. 

 Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.  
 Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w konferencji, 

zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. 

 Rezygnacji z udziału w konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak 
wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału. 

 Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji nie jest 

jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi 
kosztami uczestnictwa. 

 Od nieterminowej zapłaty SGS Polska przysługują odsetki ustawowe. 

 SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian 
w programie konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz 
terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania 

ze strony SGS Polska i powermeetings.eu. 
 W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od 

organizatorów, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do 

odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem  
w konferencji. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział. 

 SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie wyłączne prawo do 

wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia. 
 SGS Polska i powermeetings.eu zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia 

zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny. 

Zgłaszam uczestnictwo …….. osób. 

 

Imię:………………………………………………………………. 
 

Nazwisko:………………………………………………………... 
 
Stanowisko : …………………………………………………….. 

 
Telefon: ………………………………………………………….. 

E-mail ...………………………………………………………….. 

 

Imię:………………………………………………………………. 
 

Nazwisko:………………………………………………………... 
 
Stanowisko : …………………………………………………….. 

 
Telefon: ………………………………………………………….. 
 

E-mail ...………………………………………………………….. 

 

Imię:………………………………………………………………. 

 
Nazwisko:………………………………………………………... 
 

Stanowisko : …………………………………………………….. 
 
Telefon: ………………………………………………………….. 

 
E-mail ...………………………………………………………….. 

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z powyższymi warunkami uczestnictwa w konferencji oraz je akceptuję. 

Niniejszym wyrażam zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww dokumentacji, także tej zawierającej 
mój wizerunek, na stronach www oraz w materiałach drukowanych SGS Polska i powermeetings.eu oraz jej partnerów handlowych. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SGS Polska z siedzibą: ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa oraz 
powermeetings.eu Renata Kałużna z siedzibą: Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa oraz jako administratorów danych osobowych, w celach 
marketingowych oraz sprzedażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie danych  jest 

dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także  
o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia (RODO) oraz Polityki Prywatności SGS Polska i Polityki Prywatności powermeetings.eu. 

Tak, chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach organizowanych przez SGS Polska i powermeetings.eu i wyrażam zgodę na otrzymywanie 

informacji handlowych wysyłanych przez SGS Polska i powermeetings.eu na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę 
wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia (RODO) or az Polityki 
Prywatności SGS Polska i Polityki Prywatności powermeetings.eu 

Tak, chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach organizowanych przez SGS Polska oraz powermeetings.eu i wyrażam zgodę na 
otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SGS Polska i powermeetings.eu. Zostałem poinformowany o tym, że mogę 
wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia (RODO) oraz Polityki 
Prywatności SGS Polska i Polityki Prywatności powermeetings.eu. 

 

 

 

Data, pieczęć i podpis ................................................................ 

Osoba kontaktowa / zgłaszający uczestnictwo: 

imię i nazwisko ………………………………………………….. 

adres e-mail……………………………………………………… 

telefon ……………………………………………………………. 
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