
XI Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy 
28-29 października 2021 I Konin/Licheń & online 

 

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

 

Dane firmy i uczestników 
 

 
 
nazwa firmy 

 
 
ulica 

 
 
kod pocztowy 

 
 
miejscowość 

 
 
NIP 

 
 
telefon biurowy 

 
 
komórka 

 
 
osoba zgłaszająca 

 
 
email 

 

Zgłaszam udział w Forum …. osób 

 
imię:…………………………………………………………... 
 
nazwisko:…………………………………………………….. 
 
stanowisko: …………………………………………………. 
 
telefon: ………………………………………………………. 
 
e-mail:..………………………………………………………. 

 
imię:…………………………………………………………... 
 
nazwisko:…………………………………………………….. 
 
stanowisko: …………………………………………………. 
 
telefon: ………………………………………………………. 
 
e-mail:..………………………………………………………. 

 
imię:…………………………………………………………... 
 
nazwisko:…………………………………………………….. 
 
stanowisko: …………………………………………………. 
 
telefon: ………………………………………………………. 
 
e-mail:..………………………………………………………. 

 
imię:…………………………………………………………... 
 
nazwisko:…………………………………………………….. 
 
stanowisko: …………………………………………………. 
 
telefon: ………………………………………………………. 
 
e-mail:..………………………………………………………. 

 

Wybieram poniższą opcję udziału w Forum 
 

UDZIAŁ ONLINE UDZIAŁ STACJONARNY 
 

 1 290,00 PLN + VAT  
 
Cena zawiera: udział w 2 dniach Forum online, 
materiały w formie elektronicznej 
 

 

 1 790,00 PLN + VAT  
 

Cena zawiera: udział „na żywo”, wyżywienie (lunch + 
przerwa kawowa), udział w kolacji w dniu 28.10, udział 
w warsztatach 2 dnia Forum lub zwiedzanie elektrowni, 
materiały w formie elektronicznej 

UDZIAŁ STACJONARNY + UDZIAŁ STACJONARNY ++ 
 

 2 390,00 PLN + VAT  
 

 
Cena zawiera: udział „na żywo”, wyżywienie (lunch + 
przerwa kawowa), udział w kolacji w dniu 28.10, udział 
w warsztatach 2 dnia Forum lub zwiedzanie elektrowni, 
materiały w formie elektronicznej  
+ logo i opis firmy na www Forum 

 

 3 490,00 PLN + VAT 

– brak miejsc w tym pakiecie 

 
Cena zawiera: udział „na żywo”, wyżywienie (lunch + 
przerwa kawowa), udział w kolacji w dniu 28.10, udział 
w warsztatach 2 dnia Forum lub zwiedzanie elektrowni, 
materiały w formie elektronicznej  
+ wpis z opisem firmy/usług do katalogu online 
+ logo i opis firmy na www Forum 
+ 20 minutowe wystąpienie z prezentacją firmy/usług 
+ zdjęcie i opis prelegenta na www Forum 
 

 

mailto:powermeetings@powermeetings.eu


 

Regulamin uczestnictwa 

 
❖ Forum będzie prowadzone w języku polskim. 
❖ Koszt udziału w Forum w pakietach + i ++ obowiązuje dla pierwszej zgłoszonej osoby, koszt udziału każdej kolejnej 

osoby jest równy kosztowi udziału w pakiecie STACJONARNY lub ONLINE 
❖ Powyższa opłata za Forum nie obejmuje kosztu rezerwacji noclegu. 
❖ Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.  
❖ Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu 

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. 
❖ Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na 

konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83  
MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231 

❖ 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 Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 - 7 

dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa 
w spotkaniu. 

❖ Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na 
maksymalnie 3 dni przed Forum i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu. 

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

❖ Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa  
i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. 

❖ Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe. 
❖ powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych 

wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania 
ze strony powermeetings.eu. 

❖ W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem 
w Forum. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział. 

❖ powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają 
uzasadnienia. 

❖ powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny. 
 

✓ 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 
powermeetings.eu oraz jej partnerów handlowych. 

 

✓ Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez powermeetings.eu Renata Kałużna  
z siedzibą: Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa, jako administratora 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 powermeetings.eu. 

 

✓ Tak, chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach organizowanych przez powermeetings.eu i wyrażam zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez 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) oraz Polityki Prywatności powermeetings.eu. 

 

✓ Tak, chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach organizowanych przez powermeetings.eu i wyrażam zgodę 
na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez 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 powermeetings.eu. 

Niniejszym akceptujemy przesyłanie, przez powermeetings.eu faktur VAT w formie elektronicznej, w związku  
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad 
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu  lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 
1661). Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu:   

ksiegowosc@powermeetings.eu  na adres:...................................................................................................................... 

                                                              (prosimy o podanie) 

Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na 
adres j.w. 

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

 

 

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