
                 Przetargi w odpadach – 
 punkt widzenia wykonawców 
      

                26 października 2021 r., Warszawa

Nazwa firmy, dane do faktury (NIP, adres)

1. Imię i nazwisko 2. Imię i nazwisko 3. Imię i nazwisko

Stanowisko/Dział Stanowisko/Dział Stanowisko/Dział

Mail uczestnika do potwierdzenia rejestracji Mail uczestnika do potwierdzenia rejestracji Mail uczestnika do potwierdzenia rejestracji

Tel. Tel. Tel. 

Uwagi:

                             
Zgłaszam udział w seminarium:  Udział online  Udział osobisty

Cena udziału w seminarium  wynosi 990 zł/os + 23% VAT lub 890 zł/os. + 23% VAT w przypadku dwóch lub więcej osób. 

Proszę uzupełnić:

Oświadczam, że należność w wysokości  zł, zostanie wpłacona przed dniem seminarium na rachunek HALLMARK EVENTS. 
Nr konta: 24 1140 2004 0000 3502 7623 8226, mBank, tytuł płatności „PZP_2021” oraz nazwisko zgłoszonego. 
Uczestnik może wycofać się z udziału w seminarium bez ponoszenia kosztów w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia. 
Rezygnacja musi mieć formę pisemną. Po upływie tego terminu rezygnacja z udziału powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
uczestnictwa. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z zapłaty pełnej wysokości należności. W przypadku udziału w 
formie online organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie zgłoszonego uczestnika. 
Brak wpłaty przed dniem seminarium nie oznacza rezygnacji z jego udziału. W przypadku, gdyby seminarium nie odbyło się z 
winy organizatora, zgłaszający się otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania wydarzenia.

   Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ww. warunki 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną 
przez Hallmark Events zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 
1204z zm.)

  Wypełniony arkusz zgłoszenia należy przesłać na e-mail rejestracja@hallmarkevents.pl
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