Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.
„OD ZAKAŻENIA DO ROZWOJU NOWOTOWRU ZŁOŚLIWEGO”
26-27 stycznia 2018 r. - Hotel Filmar, Toruń
Nazwisko………………………………………………………………………………. Imię…………………………………………………………………………..
Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł naukowy …………………………………. Nr prawa wykonywania zawodu ……………………………………………………………………
Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy………………………………………………… faks……………………………… e-mail ……………………………………………………..
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
– podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).

Udział w Konferencji jest bezpłatny i uwzględnia:
- udział w sesjach naukowych,
- materiały konferencyjne
- serwis kawowy w przerwach obrad,
- lunch w dn. 26, 27.01
- certyfikat potwierdzający punkty edukacyjne.

NOCLEG w Hotelu Filmar w Toruniu - ilość pokoi jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
(podana cena dotyczy 1 nocy ze śniadaniem)
A

a

Pokój jednoosobowy w cenie 230 PLN + 23% Vat (282,90 PLN brutto)
Pokój dwuosobowy w cenie 260 PLN + 23% Vat (319,80 PLN brutto)
UWAGI DOTYCZĄCE NOCLEGU: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do zapłaty:

nocleg

………………… PLN

Razem

………………… PLN

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Batumi Conference and Event Agency Sp. z o.o.:
ING Bank Śląski S.A. o/Warszawa: 70 1050 1025 1000 0090 3053 1504
z adnotacją: „Konferencja 26-27.01.2018r.”

Prosimy o podanie danych do wystawienia faktury VAT.
Pełna nazwa Instytucji ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: Ulica………………………………………………………………………. Kod …………………… Miejscowość……………………………………
Numer NIP………………………………………………………………

Wypełniony formularz wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do Agencji Batumi
mailem: paulina.sobol@batumi-agency.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji na
Konferencję (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Batumi
Conference & Event Agency – organizatora Konferencji.

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym w celach marketingowych w szczególności w
celu informowania mnie o innych szkoleniach, konferencjach i kongresach organizowanych przez Batumi Conference & Event Agency
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

...............................

UWAGA!!!!
- ilość miejsc na Konferencji jest ograniczona,
- potwierdzenie będzie przesyłane po wpłynięciu do Agencji Batumi formularza i dowodu wpłaty za ew. nocleg,
ul. Sielanki 9A, 02-946 Warszawa
tel/fax (22) 885 89 47
e-mail: biuro@batumi-agency.pl, www.batumi-agency.pl

