FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
V Świętokrzyskie Spotkania Reumatologiczne
Polsko – Kanadyjskie Forum Dyskusyjne

26-27.05.2017, HOTEL UROCZYSKO Cedzyna k. KIELC
NAZWISKO
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(nazwa firmy sponsorskiej)

LICZBA MIEJSC NA KONFERENCJI JEST OGRANICZONA, decyduje kolejność zgłoszeń nadsyłanych przez firmy
ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE:
koszt uczestnictwa w konferencji: 400 zł netto + 23% VAT (492 zł brutto)
koszt noclegu: 330 zł netto + 23% VAT (405,90 zł brutto) / doba – pokój 1-osobowy ze śniadaniem
380 zł netto + 23% VAT (467,40 zł brutto) / doba – pokój 2-osobowy ze śniadaniem
Organizator Konferencji zapewnia Uczestnikom następujące świadczenia:
• udział w sesjach naukowych, certyfikat uczestnictwa
• serwis kawowy w przerwach obrad, lunch w dniach 26 i 27.05.2017r., kolację w dniu 26.05.2017r.
• nocleg na noc 26/27.05.2017r. w Hotelu Uroczysko w Cedzynie k/Kielc (liczba pokoi w hotelu jest ograniczona i będzie
gwarantowana zgodnie z dostępnością w kolejności nadsyłania zgłoszeń)
Uczestników zainteresowanych noclegiem prosimy o zaznaczenie opcji poniżej:
HOTEL UROCZYSKO ****
Cedzyna 44D, 25-900 Kielce | (www.hotel-uroczysko.com.pl
Pokój 1-osobowy
26/27.05.2017r.
Pokój 2-osobowy
26/27.05.2017r.

☐
☐

Miejsce w pokoju 2-os.
z Panią/Panem

WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY PRZESŁAĆ
DO ORGANIZATORA KONFERENCJI - BATUMI Conference & Event Agency:
faxem: 22 885 62 61 lub mailem: katarzyna.suchacka@batumi-agency.pl
UWAGA! Gwarancją udziału w Konferencji jest otrzymanie od Organizatora
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i udziału w Konferencji
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO WYCZERPANIA MIEJSC

☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym
materiale, wraz z numerem telefonu komórkowego, dla celów marketingowych oraz
realizacji koordynacji projektów prowadzonych przez BATUMI Conference & Event
Agency z siedzibą w Warszawie ul. Marconich 2 lok. 13, 02-954 Warszawa. Dane osobowe
udostępniam dobrowolnie i oświadczam, że wiadomym mi jest, że przysługuje mi prawo
wglądu w moje dane osobowe i zgłaszania żądania ich poprawiania.

PODPIS*

*W przypadku wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego w formie elektronicznej nie jest wymagane złożenie podpisu - prosimy jedynie o
zaznaczenie „X” pola znajdującego się po lewej stronie powyższego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ORGANIZATOR KONFERENCJI:
BATUMI Conference & Event Agency
ul. Marconich 2 lok. 13, 02-954 Warszawa
e-mail: katarzyna.suchacka@batumi-agency.pl | tel: 22 885 89 47 | www.batumi-agency.pl

