
 

 

               

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA na konferencję 

 „Planowane i realizowane zadania inwestycyjne  

w konsekwencji przyjętych strategii rozwoju Koncernów energetycznych” 

28-29 września 2017 r. (czw-pt) 
Sala konferencyjna ZEUS, Hotel Mazurkas Conference Centre **** Ożarów Mazowiecki k/ Warszawy 

 

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

  

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

 

Firma.................................................................................................................................................................................. ............... 

 

 

Osoba do kontaktu............................................................................................................ ............................................................... 

 

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

 

DANE DO FAKTURY: 

 

Nazwa firmy.................................................................................................................. ...................................................................... 

 

NIP................................................................................................................................................................................................... ..... 

 

Ulica..................................................................  Kod pocztowy....... ....................  Miejscowość....................................................... 

 

Adres doręczenia faktury................................................................................................................................................................... 

 

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

 

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY: 

 

-  1.490  PLN + 23% VAT - firma zrzeszona w IGEiOŚ (1.832,70 zł brutto) 

-  1.950  PLN + 23% VAT - firma niezrzeszona w IGEiOŚ (2.398,50 zł brutto) 

OBEJMUJE: 

 udział w konferencji i dyskusji panelowej zgodnie z programem 

 przerwy kawowe, lunch 

 materiały pokonferencyjne dostępne na stronie internetowej www.igeos.pl przy użyciu podanego hasła 

INFORMACJA O NOCLEGU: 

Organizator nie zapewnia noclegu uczestnikom spotkania. W zależności od potrzeb, rezerwacji noclegu można 

dokonywać bezpośrednio w hotelu pod adresem e-mail: recepcja@mazurkashotel.pl lub tel 22 721 47 47-49 

Zakwaterowanie płatne indywidualnie przez uczestników bezpośrednio w hotelu Mazurkas. Cena pokoju 

jednoosobowego ze śniadaniem 290 zł netto. 

PŁATNOŚĆ: 

Należność za uczestnictwo w konferencji w wysokości brutto: ...............................................................    PLN    wpłacimy na konto: 

Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w banku Volkswagen Bank Polska SA,  

nr konta 44 2130 0004 2001 0279 1192 0001 z zaznaczeniem „nazwisko. Inwestycje” do dnia 22.09.2017 

Jednocześnie zobowiązujemy się do poniesienia pełnej opłaty za uczestnictwo w przypadku rezygnacji uczestnika (wyłącznie 

forma pisemna) z udziału w konferencji po 22.09.2017 
Wyrażamy  zgodę na przetwarzanie przez IGEOŚ danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie prowadzonej działalności 

marketingowej (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)   

Upoważniamy Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska do wystawienia faktury bez podpisu nabywcy usługi. 

 

 

 

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

               Data                                                            Podpis kierownika firmy                                         Pieczęć firmy 

Skan prosimy przesłać na adres e-mail: m.silva@igeos.pl do dnia 25.09.2017r.  
Po otrzymaniu wpłaty organizator prześle potwierdzenie. Informacje Monika Silva tel. 22/627 35 64 

http://www.igeos.pl/
mailto:recepcja@mazurkashotel.pl

