Ogólnopolska konferencja
ODPADY W GMINIE 2022
7-8 września 2022 r., Gdynia - Wejherowo - Gdańsk

KORUM
#bezpiecznyE
KIEhotele
LS
O
#wspieramyP

Termin zgłosz
eń:
do 29. lipca 20
22 r.

Zgłoszenia prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail m.iwanska@ekorum.pl

Jednostka zgłaszająca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..NIP ……………………………………………………… ………………………………………………………..………..
Osoba upoważniona do kontaktów ………………………………………………………………………….Tel. …………………………….......………………………………………………e-mail: ……………….............…………………………………………………………………………………
OSOBY ZGŁASZANE NA KONFERENCJĘ

Konferencja
1. .....................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

7/8.09.2022
(opcjonalny – rezerwowany i płatny w hotelu)

6/7.09.2022
(opcjonalny – rezerwowany i płatny w hotelu)
Hotel COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT****

Hotel COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT****

1290 zł netto + VAT

pok. 1-os. 415 zł brutto

pok. 1-os. 415 zł brutto

990 zł JST

pok. 2-os. 252,50 zł brutto/os.

pok. 2-os. 252,50 zł brutto/os.

pok. 1-os. z częściowym widokiem na morze 455 zł brutto

pok. 1-os. z częściowym widokiem na morze 455 zł brutto

2. .....................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

Hotel COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT****

Hotel COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT****

1290 zł netto + VAT

pok. 1-os. 415 zł brutto

pok. 1-os. 415 zł brutto

.................................................................................
Stanowisko

990 zł JST

pok. 2-os. 252,50 zł brutto/os.

pok. 2-os. 252,50 zł brutto/os.

pok. 1-os. z częściowym widokiem na morze 455 zł brutto

pok. 1-os. z częściowym widokiem na morze 455 zł brutto

3. .....................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

Hotel COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT****

Hotel COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT****

1290 zł netto + VAT

pok. 1-os. 415 zł brutto

pok. 1-os. 415 zł brutto

.................................................................................
Stanowisko

990 zł JST

pok. 2-os. 252,50 zł brutto/os.

pok. 2-os. 252,50 zł brutto/os.

pok. 1-os. z częściowym widokiem na morze 455 zł brutto

pok. 1-os. z częściowym widokiem na morze 455 zł brutto

.................................................................................
Stanowisko

................................................................................
E-mail

................................................................................
E-mail

................................................................................
E-mail

Karta zgłoszenia stanowi akceptację warunków zawartych w informacjach organizacyjnych, informacjach o przetwarzaniu danych osobowych, Ogólnych Warunków
Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę Ekorum z Poznania (zamieszczonych na stronie www.ekorum.pl) oraz zobowiązuje do zapłaty. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych 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).Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Ekorum z Poznania danych informacji
handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych
drogą elektroniczną przez firmę Ekorum w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.) Osoba podpisująca formularz zgłoszenia w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.

www.ekorum.pl
KONFERENCJE

I

ul. Kazimierza Tymienieckiego 26
60-681 Poznań
SZKOLENIA

I

WYJAZDY

Kontakt:
ekorum@ekorum.pl

TECHNICZNE

I

EDUKACJA

tel. +48 61 67 00 965
tel. 517 728 786
EKOLOGICZNA

I

0.00
Opłatę wynoszącą razem .......................................................
przekażemy na konto:
Bank Santander Polska S.A. 63 1090 1463 0000 0001 4332 7164
do dnia 29. lipca 2022 r. z dopiskiem: Konferencja Odpady w gminie
Dla jednostek samorządowych opłata za udział jest zwolniona z podatku VAT.
Oświadczam, że udział w Konferencji o charakterze usług kształcenia zawodowego
jest finansowany w co najmniej 70% ze środków publicznych

Tak

Nie

NIP 599-273-47-12
REGON 301604742

KAMPANIE

PROMOCYJNE

Pieczęć firmowa

Prezydent/Burmistrz/Wójt/Prezes/Dyrektor

