IX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
STRATY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
9-10 GRUDNIA 2020 R.

Formularz zgłoszeniowy – udział on-line
Nabywca usługi:
Nazwa firmy (podmiot prawny) / Imię i nazwisko (osoba fizyczna)

NIP

Adres

Adres do wysyłki faktury (jeśli inny niż powyższy):
Nazwa firmy / Imię i nazwisko
Adres

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon

Zgłaszamy udział następujących osób:
Lp.

Imię i nazwisko

e-mail

1.
2.
3.

Wyliczenie kosztów:
Lp.
1.
2.

Rodzaj kosztów
Uczestnictwo w konferencji jednej osoby

Ilość

Cena jedn.
(netto)

Razem

(ilość  cena jedn.)

850 zł

0,00

1.200 zł

0,00

Razem (suma punktów 1 - 2)
Suma brutto (pozycja RAZEM + 23% VAT)
Uwaga: faktura zostanie wystawiona z jedną pozycją: „udział w konferencji ...”

0,00

(udział on-line w konferencji 9-10.12., dostęp do materiałów konferencyjnych
w postaci cyfrowej, chat z możliwością zadawania pytań)

Prezentacja – za każde 15 min.
(Liczba wystąpień ograniczona ramami czasowymi konferencji.
Organizator decyduje o umiejscowieniu prezentacji w programie.)

0,00

Wymagane zgody (dane osobowe):
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez PTPiREE informacji handlowej oraz kontakt w celach marketingowych drogą
elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Powyższa zgoda jest udzielana dobrowolnie i służy jedynie ułatwieniu przedstawiania Zgłaszającemu informacji handlowych o ofercie PTPiREE.
Zgłaszający może w każdej chwili wycofać powyższą zgodę.

TAK

NIE

□ □

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTPiREE (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Poznaniu,
ul. Wołyńska 22, kod 60-637, danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (imię, nazwisko, adres-email, telefon, firma), na potrzeby
związane z realizacją niniejszego szkolenia/konferencji.
Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych opublikowanymi na stronie www o adresie
http://ptpiree.pl/rodo.
Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniach/konferencjach on-line realizowanych przez PTPiREE
opublikowanym na stronie http://ptpiree.pl/regulamin.

Data i podpis osoby upoważnionej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać najpóźniej do 04.12.2020 r.
na e-mail: dylinska@ptpiree.pl
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Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza, oraz wpłata kwoty z pozycji „Suma brutto” do 04.12.2020 r.
(termin wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w Santander Bank
Polska. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość
bezkosztowej rezygnacji z udziału w wydarzeniu pod warunkiem przesłania na wskazany adres e-mail pisemnego zgłoszenia rezygnacji
najpóźniej do 04.12.2020 r. Nieprzesłanie pisemnej rezygnacji na wskazany adres e-mail lub przesłanie rezygnacji po tym terminie
spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w wydarzeniu.
Szczegółowe informacje:
http://straty.ptpiree.pl/
Kontakt:
Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 84 60 232, 609-22-46-83 dylinska@ptpiree.pl
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