FORMULARZ UCZESTNICTWA
Organizatorzy

Konferencja

„Rynek mocy – nowe wyzwanie”
9 maja 2017 r., Warszawa
Business Center Club, Plac Żelaznej Bramy 10

Prosimy wypełnić formularz i przesłać do:
e-mail: iep@iep.org.pl
telefon: 22 875 90 10
mobile: 503 428 045
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….

Formy płatności:
Przelew bankowy:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 04 1030 1582 0000 0008 0744 3003

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

firma: ……………………………………………………………………………………………………….………..
adres: …………………………………………………………………………….…………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………….……………………….……………..
telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………………………………………………………….……………………..

 Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT
i upoważniamy IEPiOE do wystawienia faktury bez
naszego podpisu.
KOSZT UCZESTNICTWA

Potwierdzenie zgłoszenia
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu
uczestnictwa zostanie wystawiona faktura pro-forma.

Warunki uczestnictwa:
1. Koszt za uczestnictwo w konferencji obejmuje materiały
konferencyjne, przerwy na kawę i lunch.
2. Po
otrzymaniu
zgłoszenia
uczestnik
otrzymuje
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma.
3. Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od daty przesłania
zgłoszenia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem
konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na numer konta podany na
zgłoszeniu i fakturze pro-forma.
5. Rezygnacja z udziału w konferencji wymaga zachowania
formy pisemnej.
6. W przypadku rezygnacji na 7 dni przed konferencją
organizator pobiera 100% płatności.
7. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.
8. W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny
pracownik
firmy.
Organizator
powinien
zostać
poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą pisemną, nie
później niż na 2 dni przed planowanym terminem
konferencji.
9. W przypadku rezygnacji w terminie przekraczającym 7 dni
od daty rozpoczęcia konferencji Organizator nie pobiera
żadnych opłat manipulacyjnych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian
w programie.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
konferencji z przyczyn nie leżących po jego stronie.

980,00 PLN + VAT/osoba
650,00 PLN + VAT – członkowie IEPiOE i TGPE
zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja

!! Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie wpłaty
przed rozpoczęciem konferencji na konto IEPiOE

