
Firma

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

INFORMACJE I WARUNKI UCZESTNICTWA

ROZKŁAD ZAJĘĆ

FORMY PROMOCJI FIRMY

Adres Tel.

e-mail

Uczestnik(cy)

Należność za uczestnictwo w konferencji: ilość osób x 1450 zł + 23% VAT =

promocja firmy zł + 23% VAT =

prosimy przekazać na konto Centrum Edukacji "ALIAS": 89 1910 1048 2667 8360 2998 0001

Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Nasz nr NIP

Główny księgowy

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celach związanych z konferencją.

pieczęć firmy Prezes/Dyrektor

Podstawę zgłoszenia stanowi wyłącznie zgłoszenie pisemne ( e-mail, fax, list ) wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na nasze 
konto. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dokonujemy na wyraźne życzenie zgłaszającego. 
Rezygnacja z  uczestnictwa przyjmowana jest wyłącznie na piśmie, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem imprezy. 
Niedopełnienie powyższej formalności spowoduje obciążenie osoby zgłoszonej pełnymi kosztami uczestnictwa.

Miejsce konferencji: Hotel-Restauracja DELICJUSZ, Rosnówko, ul. Poznańska 1.

Koszt uczestnictwa 1450 zł + 23% VAT obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne i promocyjne, zakwaterowanie 
(pokój dwuosobowy, dwa noclegi), wyżywienie, bankiet.
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą w wysokości 200 zł +23 % VAT.

ŚRODA 24 maja PIĄTEK 26 maja

CZWARTEK 25 maja

17.00 - 21.00 rejestracja uczestników, kolacja 7.00 -    9.00 śniadanie
recepcja czynna całą dobę 9.00 - 12.00 obrady

12.00 - 13.00 obiad
13.30 wyjazd uczestników 8.00 -    9.00 rejestracja uczestników, śniadanie

 10.00 - 13.30 obrady
13.30 - 15.00 przerwa obiadowa
15.00 - 18.00 obrady
20.00 bankiet

Zgłoszenia prosimy dokonać w karcie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.

Organizatorzy przewidują możliwość odpłatnej prezentacji przedsiębiorstw.

Zamieszczenie oferty �rmy w materiałach konferencyjnych:     800 zł + 23%VAT
Udostępnienie powierzchni wystawienniczej bez zabudowy:  1200 zł + 23%VAT
Referat �rmowy ( 15 minut )      1400 zł + 23%VAT

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: e-mail: alias@cealias.pl, fax: 61 865 09 78, tel. 604 184 122,
listownie: CENTRUM EDUKACJI „ALIAS”, 60-764 Poznań, ul. H. Siemiradzkiego 4/4


