FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dotyczący uczestnictwa w konferencji „Technologie Bezwykopowe” NO-DIG POLAND 2014
Proszę wypełnić właściwe pola poniżej, a dla opcji dodatkowych zaznaczyć także odpowiednie okienka.
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji następujących osób:
1. Imię i Nazwisko …...........................................................................

2. Imię i Nazwisko …..................................................................................

3. Imię i Nazwisko …...........................................................................

4. Imię i Nazwisko …..................................................................................

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

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

Adres do korespondencji: ...................................................................................................................................................................................................................
Telefon/Faks.. ............................................................... e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt: .................................................................................................

- Zgłaszam moją firmę do ubiegania się o statuetkę „EXPERT 2014” w kategorii ...........................................................................................................................
Zgłoszenia do ubiegania się o nagrodę należy przesłać wg wytycznych podanych na stronie internetowej konferencji www.nodigpoland.tu.kielce.pl

- Proszę o wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie: Technologii Bezwykopowych
- Zgłaszam referat naukowy pod tytułem:.........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………., autorstwa: ……………………………………………………………………………………..
(dotyczy referatów naukowych, firmy zainteresowane zgłoszeniem referatu proszone są o zaznaczenie jednej z niżej podanych dodatkowych opcji uczestnictwa)

KOSZTY UCZESTNICTWA i inne opłaty

- Pełne uczestnictwo w konferencji:





materiały konferencyjne (referaty i materiały reklamowe),
udział w obradach, uroczystym otwarciu wystawy oraz jej zwiedzaniu,
kolację w dniu 08.04., obiady w dniach 09.04. i 10.04.2014 r. oraz tzw. przerwy kawowe w czasie obrad,
udział w uroczystej kolacji z udziałem zespołu muzycznego połączonej z wręczeniem statuetek laureatom konkursu „EXPERT 2014” oraz
pamiątkowych grawertonów sponsorom
liczba osób: ................ x 980 PLN = ....................... PLN

- Wygłoszenie referatu promocyjnego z zamieszczeniem go w materiałach

.............................................………………………………….1600,00 PLN
konferencyjnych lub realizacja pokazu na zewnątrz (15 minut)
Tytuł i autor referatu promocyjnego:………………………………………………...……………………………………………………………
............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................900,00 PLN
- Poster (250 × 100 cm) umieszczony w sali konferencyjnej
2
...............................................................................................900,00 PLN
- Wystawa wewnętrzna (stolik z krzesłem na powierzchni ok. 4 m )

- Wystawa zewnętrzna w terenie otwartym, przy hotelu w którym będą odbywać
się obrady (do 12 m2)

……………………………………..........................................1200,00 PLN
.................................................………………………………..600,00 PLN

- Dołączenie folderów reklamowych do materiałów konferencyjnych

KOSZT CAŁKOWITY: .......................................... zł (netto) x 1,23 (VAT)* = ...........................................zł (brutto)
*w przypadku ewentualnej zmiany stawki VAT należy uwzględnić aktualną stawkę podatku VAT

Wpłaty należy kierować na konto:
Wod-Kan Consulting, ul. Obr. Westerplatte 18/10, 25-120 Kielce
Bank Millenium S.A., nr konta: 13 1160 2202 0000 0000 6001 7283

Płatności należy dokonywać w oparciu o formularz zgłoszeniowy.
Faktura zostanie wysłana po dokonaniu płatności.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji musi zostać zgłoszona pisemnie Komitetowi Organizacyjnemu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przed 8 marca 2014 koszty uczestnictwa będą zwracane ale
pomniejszone o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po 8 marca 2014 r. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w konferencji, rejestracja
danego uczestnika w dowolnym terminie może zostać przepisana na inną osobę.

Informuję, że opłata za uczestnictwo w kwocie...............................(zł) została/zostanie przelana na konto bankowe w dniu.………….....................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dotyczący rezerwacji pokoi hotelowych
Rezerwacja w hotelu jest dokonywana wyłącznie przez organizatorów po opłaceniu przez zgłaszającego kosztów uczestnictwa w konferencji.

Proszę o rezerwację pokoju hotelowego w dniach 07/08 08/09 09/10 kwietnia 2014 roku:
Hotel Uroczysko, pokoje o standardzie
Hotel Uroczysko, pokoje o standardzie
- pokój jednoosobowy 220,00 zł × ....................... [szt.]
- pokój jednoosobowy 300,00 zł × ....................... [szt.]
- pokój dwuosobowy 220,00 zł × ....................... [szt.]
- pokój dwuosobowy 300,00 zł × ....................... [szt.]
- studio dla dwóch osób (salon + sypialnia) 250,00 zł × ....................... [szt.] - apartament dla dwóch osób 400,00 zł × ....................... [szt.]
- studio dla trzech osób (salon + sypialnia) 280,00 zł × ....................... [szt.]
- apartament dla dwóch osób 300,00 zł × ....................... [szt.]
Ceny pokoi hotelowych zawierają podatek VAT. Opłata za pokój hotelowy dokonywana jest przez uczestników przed lub w trakcie trwania konferencji.
Opłata hotelowa obejmuje dodatkowo śniadanie. Istnieje możliwość korzystania z parkingu w cenie 15 zł/dobę.
Szczegółowe informacje dotyczące hotelu znajdują się na stronie http://www.hotel-uroczysko.com.pl
1. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji i nie zgłoszeniu rezygnacji z rezerwacji hotelu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem konferencji zgadzam się na pokrycie kosztów
pierwszego noclegu.
2. W przypadku skrócenia pobytu w trakcie trwania konferencji zobowiązuję się pokryć koszty wszystkich zarezerwowanych noclegów.
3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych i innych dodatkowych w przypadku korzystania z tych usług.
Politechnika Świętokrzyska
Formularz zgłoszeniowy (który jest dostępny także na stronie internetowej
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
www.nodigpoland.tu.kielce.pl) prosimy przesłać faksem, emailem lub pocztą na adres
Al. Tysiąclecia P.P. 7, A/4.37, 25-314 Kielce
tel./fax.: (041) 34-24-450, e-mail: nodigp@tu.kielce.pl

................................................................................. .................................................................................. ...................................................................................
Data

Pieczęć firmowa

Podpis prezesa firmy

