SEE-18

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
21 – 22 MARCA 2018 R.
PARK HOTEL DIAMENT, WROCŁAW, UL. MUCHOBORSKA 10

Firma delegująca pracowników na konferencję:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Osoba kontaktowa:

Dane firmy do wystawienia faktury: (jeśli inne niż powyższe)
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Osoba kontaktowa:
Niniejszym upoważniamy PTPiREE do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Zgłaszamy udział następujących osób:
Lp.

Imię i nazwisko

Noclegi
20/21.03.
21/22.03.

e-mail

pokój
1-os.
2-os.

pokój
1-os.
2-os.

1.
2.
3.
4.
Wyliczenie kosztów:
Rodzaj kosztów

Lp.
1.

Ilość

Cena jedn.
(netto)

Razem

(ilość  cena jedn.)

Uczestnictwo w Konferencji jednej osoby - zgłoszenie do 21.02. / zgłoszenie po 21.02.
(udział w Konferencji 21-22.03., materiały konferencyjne, wyżywienie – obiad 21.03., kolacja koleżeńska 21.03., obiad 22.03.)

1200 / 1350 zł
1400 / 1550 zł

1a. członkowie wspierający PTPiREE
1b. pozostali
w pokoju 1-os. / 2-os. (20/21.03.)
2a. Zakwaterowanie
(nocleg 20/21.03. w pok. 1 lub 2-os., kolacja 20.03., śniadanie 21.03.)

310 / 235* zł

w pokoju 1-os. / 2-os. (21/22.03.)
2b. Zakwaterowanie
(nocleg 21/22.03. w pok. 1 lub 2-os., śniadanie 22.03)

250 / 175* zł

Razem (suma punktów 1- 2)
Suma brutto (pozycja RAZEM + 23% VAT)
Uwaga: faktura zostanie wystawiona z jedną pozycją: „udział w konferencji ...”
* cena za miejsce w pokoju 2-osobowym. W przypadku braku możliwości dokwaterowania drugiej osoby do pokoju zostanie przydzielony pokój 1-osobowy oraz zmienione koszty zakwaterowania.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać najpóźniej do 07.03.2018 r.
na numer fax-u +48 61 846-02-09 lub e-mail: dylinska@ptpiree.pl
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza, jednocześnie prosimy o wpłatę kwoty z pozycji
„Suma brutto” do dnia 07.03.2018r. (termin wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE
nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w BZ WBK 6 o/Poznań. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne
z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Rezygnacja z udziału w konferencji musi być potwierdzona pisemnie
do siedziby PTPiREE najpóźniej w dniu 09.03.2018r. Z przykrością informujemy, że rezygnacja po tym terminie spowoduje
obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w konferencji i kosztami noclegów.

Data i miejscowość

Podpis Dyrektora

Pieczątka zakładu

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 84 60 232, dylinska@ptpiree.pl

SEE-18

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
21 – 22 MARCA 2018 R.
PARK HOTEL DIAMENT, WROCŁAW, UL. MUCHOBORSKA 10

Firma zgłaszająca referat / powierzchnię wystawową:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Osoba kontaktowa:

Dane firmy do wystawienia faktury: (jeśli inne niż powyższe)
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Osoba kontaktowa:
Niniejszym upoważniamy PTPiREE do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Niniejszym prosimy o zarezerwowanie:
Możliwości wygłoszenia prezentacji
(Organizator zapewnia możliwość wygłoszenia w trakcie Konferencji prezentacji, przy czym koszt jej wygłoszenia zależy od
czasu jej trwania. Liczba wystąpień ograniczona ramami czasowymi konferencji. Organizator decyduje o umiejscowieniu
prezentacji w programie.
Na sali znajdować się będzie laptop podłączony do projektora multimedialnego, wyposażony w standardowy pakiet Microsoft
Office)

Reklamy w Biuletynie PTPiREE Energia Elektryczna nr 03/2018
(Istnieje możliwość wykupienia reklamy formatu A4 w miesięczniku PTPiREE Energia Elektryczna nr 03/2018 – numer ten oprócz
stałych prenumeratorów otrzymają w pakiecie konferencyjnym wszyscy Uczestnicy konferencji. Średni nakład miesięcznika to
800 egz. Warunkiem jest przesłanie gotowej reklamy w formacie 297x210 mm w terminie do 14 lutego 2018 r. Uczestnicy
Konferencji otrzymują 33% rabatu na publikację reklamy)

Powierzchni wystawowej
(Organizator zapewnia powierzchnię o wymiarach 2 x 3 m z możliwością ustawienia na niej stołu przykrytego suknem i dwóch
krzeseł, z dostępem do energii elektrycznej, w dniach 21-22.03. Wszelką zabudowę ponad wymienionej firmy realizują we
własnym zakresie w uzgodnieniu z Organizatorem.)

(*) wstawić znak „” w odpowiednią kratkę

Wyliczenie kosztów:
Rodzaj kosztów

Lp.

Ilość

Cena jedn.
(netto)

Razem

(ilość  cena jedn.)

1. Prezentacja – za każde 15 min.
2. Reklama w miesięczniku „Energia Elektryczna” nr 03/2018
3. Wynajęcie powierzchni wystawowej

1.000 zł
1.000 zł
1.100 zł
Razem (suma punktów 1-3)
Suma brutto (pozycja Razem + 23% VAT)

Uwaga: faktura zostanie wystawiona z jedną pozycją: „udział w konferencji ...”

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać najpóźniej do 07.03.2018 r.
na numer fax-u +48 61 846-02-09 lub e-mail: dylinska@ptpiree.pl
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza, jednocześnie prosimy o wpłatę kwoty z pozycji
„Suma brutto” do dnia 07.03.2018r. (termin wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE
nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w BZ WBK 6 o/Poznań. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne
z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Rezygnacja z udziału w konferencji musi być potwierdzona pisemnie
do siedziby PTPiREE najpóźniej w dniu 09.03.2018r. Z przykrością informujemy, że rezygnacja po tym terminie spowoduje
obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w konferencji i kosztami noclegów.

Data i miejscowość

Podpis Dyrektora

Pieczątka zakładu

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 84 60 232, dylinska@ptpiree.pl
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. +48 61 846-02-00, fax.: +48 61 846-02-09, www.ptpiree.pl, ptpiree@ptpiree.pl
NIP: 777-00-04-090, REGON: 004845964, BZ WBK SA 6 O/Poznań 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167

