Warsztaty szkoleniowe

Edukacja ekologiczna - odpady
18 września 2018
Poznań

Główne tematy




Optymalne działania edukacyjne młodzieży i dorosłych
Dialog społeczny jako narzędzie komunikacji
Doświadczenia w zakresie edukacji ekologicznej

Przebieg spotkania
18 września– warsztaty,
więcej informacji na www.ekorum.pl

Uczestnicy spotkania
Uczestnikami spotkania są osoby odpowiedzialne za edukacje ekologiczna w swoim regionie:
Przedstawiciele gmin, związków gmin, zakładów zagospodarowujących odpady, – szacowana
liczba uczestników – ok. 80 os.

ZOSTAŃ PARTNEREM
Dla firm chcących współpracować z nami jako partner przygotowaliśmy pakiety, zawierające naszym zdaniem optymalne
formy prezentacji. Są to nasze propozycje, które możemy dostosować do potrzeb partnera.
Oferta ważna do dnia 07 września 2018 r., po tym terminie zakres pakietów może ulec zmianie. Możliwość realizacji
pakietów będzie potwierdzana przez organizatora.
Pakiet







Partner

udział w panelu
powierzchnia wystawiennicza (ok 2.m2)
bezpłatny udział 1 os. (bez koszów noclegu)
ustawienie roll upu w sali
rozdanie materiałów partnera
rabat 10% na udział 2 gości partnera

Zamieszczenie logo:
 prezentacja otwierająca
 program spotkania
 strona internetowa organizatora

Kwota do ustalenia

Pakiet



Wystawca

powierzchnia wystawiennicza (ok 2.m2)
bezpłatny udział 1 os. (bez koszów noclegu)

 rozdanie materiałów firmowych

1 200 zł netto

Pakiet

Reklama

 rozdanie materiałów firmowych


400 zł netto

Ogólnopolska konferencja
Edukacja ekologiczna
18 września 2018
Poznań

Formularz zamówienia
Zgłoszenie wyślij skanem na e-maila ekorum@ekorum.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zamawiam Pakiet:

1.Karta zgłoszenia stanowi akceptację warunków zawartych w

Partner

……………………………………zł

Wystawca

……………………………………zł

Reklama/Foldery

……………………………………zł

informacjach organizacyjnych, Ogólnych Warunków
Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę
Ekorum z Poznania, dostępnych na www.ekorum.pl, oraz
zobowiązuje do zapłaty.

2.Anulacji powyższego zgłoszenia można dokonać mailowo do

dnia 7 września 2018 r. Rezygnacja po tym terminie
zobowiązuje do zapłaty. Przy rezygnacji ze współpracy a przy
realizacji części pakietu zobowiązuję się do pokrycia kosztów z
tym związanych.

3.W razie niewykorzystania wcześniej zarezerwowanego

Całkowity koszt oferty brutto (z 23% VAT)

………....................... zł

noclegu zobowiązuję się do zapłaty za ten nocleg.

4.Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszego zlecenia
rozpatrywane będą wg prawa polskiego i przez Sąd właściwy
dla siedziby zleceniobiorcy.

Prosimy o wystawienie faktury pro forma

5.Jeżeli przedstawiciel Państwa firmy będzie korzystał z

noclegu i/lub wyżywienia podczas spotkania, w sposób inny
niż określony w pakietach, konieczne jest wypełnienie i
przesłanie karty zgłoszenia udziału w spotkaniu (oprócz
powyższego zgłoszenia).

6.Osoba podpisująca formularz zgłoszenia w imieniu

Osoby zgłoszone w ramach pakietu:

zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do
działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.

7.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Imię

………………………………

Imię

………………………………

Nazwisko

………………………………

Nazwisko

………………………………

Stanowisko

………………………………

Stanowisko

………………………………

E-mail

………………………………

E-mail

………………………………

Rezerwację hotelu prosimy potwierdzić przesyłając
standardową kartę zgłoszenia do udziału w spotkaniu

Nazwa firmy

zawartych w niniejszym dokumencie, w celach
marketingowych i promocyjnych firmy Ekorum z Poznania
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych nie
oznaczonych jako obligatoryjne, w celach marketingowych
EKORUM.

8.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta wyrażam zgodę na przesyłanie przez EKORUM
informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………

NIP:

………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu

………………………………………………………………………

Tel

………………………………………………………………………

Fax

………………………………………………………………………

E-mail

………………………………………………………………………

9.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie
przez EKORUM informacji handlowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

10. Opłata zostanie przekazana na konto:
Bank BZ WBK 20 1090 1737 0000 0001
0480 5733 na 7 dni przed spotkaniem.

Komu jeszcze Pani/Pana zdaniem przesłać informacje o tym spotkaniu:
Imię i nazwisko
Firma
Tel/e-mail

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………….
podpis i pieczątka

