Formularz zgłoszenia
Konferencja:
„Drukowanie 3D - nowy kierunek w polskim przemyśle”
14 stycznia 2015 r., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
DANE UCZESTNIKA:

DANE FIRMY/ UCZELNI:

Imię i nazwisko …………………………………………………..

Nazwa instytucji

Stanowisko

…………………………………………………..

Adres (ulica, kod, miasto) …………………………………………

Telefon /faks

…………………………………………………..

E-mail

…………………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………
NIP

…………………………………………

Telefon /faks firmowy

…………………………………………

E-mail firmowy

………………………………………….

Koszt udziału 1 uczestnika wynosi (prosimy o zaznaczenie właściwej opcji):
 400 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 19 grudnia 2014 r.
 600 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 do 31 grudnia 2014 r.
Powyższy koszt obejmuje: udział w programie, konsultacje z prelegentami, przerwy kawowe, obiad oraz
Certyfikat udziału w konferencji.
Sposób płatności: Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 5 stycznia 2015 r. na rachunek:
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
63 1060 0076 0000 3310 0020 6874
Tytuł przelewu: Konferencja 3D/imię i nazwisko uczestnika.
Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486, Warszawa
Formularz zgłoszenia należy odesłać: faksem /22/ 8740 216 lub skan na adres: design@piap.pl do dnia 31
grudnia 2014 r.
Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc jest ograniczona. Przyjęte zgłoszenie
zostanie potwierdzone e-mailem lub faksem.
Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału później niż do 31 grudnia 2014 r. oraz nieobecność powoduje powstanie
zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Rezygnacja jest możliwa jedynie drogą
pisemną (e-mailem). Brak pisemnej rezygnacji i potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora zobowiązuje do
pokrycia kosztów uczestnictwa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo
zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji oraz do zmian w programie.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PIAP design i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa, Al.
Jerozolimskie 202, podanych danych osobowych, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926), w zakresie prowadzonej przez PIAP działalności
gospodarczej (w szczególności działalności szkoleniowej). Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści
dotyczących ich danych i ich poprawiania.
 W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 (d. Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług
drogą elektroniczną wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych celem otrzymywania informacji handlowych
o szkoleniach i usługach PIAP drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie warunkuje korzystania
z usługi.
___________________

___________________

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do zatwierdzenia zgłoszenia
ORGANIZATOR

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486, Warszawa
tel. 22 8740 194, +48 603 751 368, +48 601 348 292
fax 22 8740 216, e-mail: design@piap.pl, http://www.design.piap.pl/

