
1 

 

SPECJALNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KLIENTÓW I PARTNERÓW 

FIRMY 

Kancelaria Prawna Iuridica 

 

 VII EDYCJA KONFERENCJI 

„SYSTEMY KOLEJOWE” 

 
 

 

 

 

 

 

 

8-10 LUTY 2017 

Imię i nazwisko uczestnika: 

  

Stanowisko: 
  

Nazwa firmy/instytucji: 

  

Adres firmy do wystawienia 

faktury: 

  

NIP: 
  

Telefon: 

   

E-mail: 

  

Kolejne osoby: 

Imię i nazwisko uczestnika: 

  

Stanowisko: 
  

Telefon: 

   

E-mail: 

  

Imię i nazwisko uczestnika: 

  

Stanowisko: 
  

Telefon: 

   

E-mail: 

  

 

Opłata konferencyjna –  

kwota netto 

Opłata konferencyjna – 

kwota brutto (VAT 23%) 

Ilość osób Razem  

kwota  netto 

Razem  

kwota brutto 

560 zł  689,00 X 

 

  

           Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto organizatora: OLTIS Polska Sp. z o.o. 

Kredyt Bank SA, O. w Gliwicach 63 1500 1894 1211 2008 3024 0000  IBAN PL 

 

 Udział w konferencji zostanie potwierdzony po otrzymaniu opłaty konferencyjnej. 
 

 Swoim udziałem w konferencji wesprą Państwo: Rodzinny Dom Czasowego Pobytu "Sindbad" w Ustroniu, który jest 

częścią Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Część opłaty konferencyjnej zostanie przekazana dzieciom. 

 

W koszcie udziału zawarte są: materiały konferencyjne, udział w prelekcjach, pełne wyżywienie, udział w imprezach 

towarzyszących. Na podstawie dokonanej „opłaty konferencyjnej” zostanie wystawiona faktura VAT na adres podany w 
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zgłoszeniu i wysłana na adres e-mailowy. Cena nie zawiera kosztów noclegu.  

 

 

         Zgłaszam rezerwację noclegu, wyżywienia i innych usług w dniach: 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Muflon", ul. Sanatoryjna 32, Ustroń koło Bielska- Białej 

www.orw-muflon.com.pl 

DATA TAK NIE  w pokoju:  1-osobowym*
 

2,3-sobowym  

8/9-02-2017         

9/10-02-2017       

           DZIEŃ **OBIAD  

8.02.17 

**KOLACJA 

WYJAZDOWA 

8.02.17 

**OBIAD 

9.02.17 

**KOLACJA 

UROCZYSTA 

  9.02.16   

 

     

ŚRODA TAK/NIE TAK/NIE   

CZWARTEK 
  TAK/NIE TAK/NIE 

Ceny za 1 nocleg ze śniadaniem (z VAT) pok. 1-osobowy 160 zł, pok. 2-osobowy 115 zł (od osoby). 

 Opłata klimatyczna 2,80 zł za dobę płatna gotówką w dniu przyjazdu w recepcji hotelu.   

*Liczba pokoi jednoosobowym jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

**Proszę o zaznaczenie, z których usług będzie Pan/Pani korzystać. 

Uwaga. 

Opłatę za noclegi prosimy wpłacać na konto hotelu Muflon: 

PKO Bank Polski 04 1020 2313 0000 3102 0374 4067 SWIFT – BPKOPLPW 
 (w tytule przelewu proszę wpisać SYSTEMY KOLEJOWE) 
 

           Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na: ustron2017@railconference.com 

           Termin przysyłania zgłoszeń: do 02 luty 2017 

            UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

• INNE UZGODNIENIA Z ORGNIZATOREM: Proszę podać:, jakie i z kim zostały uzgodnione: 

 

 

 
Warunki uczestnictwa w konferencji „ SYSTEMY KOLEJOWE” 

 

 Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury za uczestnictwo w konferencji „ SYSTEMY KOLEJOWE” 

 W przypadku nie odwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w konferencji „ SYSTEMY KOLEJOWE” , firma jest 

zobowiązana ponieść pełne koszty związane z udziałem 

 Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i zobowiązuję się do zapłaty za udział w  po w konferencji „ 
SYSTEMY KOLEJOWE” otrzymaniu faktury. 

 
             W związku ze zgłoszeniem swojego udziału w konferencji SYSTEMY KOLEJOWE, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Oltis Polska Sp. z o.o ul. Chorzowska 44 b, 44-100 Gliwice 
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2) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zamówionego świadczenia oraz w celu informowania o innych usługach          

i ofertach  Oltis Polska, Prvni Signalni a.s 

3)  moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom tj. parterom oraz sponsorom konferencji wyłącznie w celu 

informowania o ich usługach i ofertach a także w celu prowadzenia rekrutacji 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia                         

w konferencji/szkoleniu 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

W związku z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na 

otrzymywanie informacji handlowej pochodzącej od Oltis Polska Sp. z o.o., Prvni Signalni a.s oraz parterów i sponsorów na podany w 

formularzu adres poczty elektronicznej. 

 

                                                                                     

  

 

podpis uczestnika 

 

 

           

      

 

 

           

         Informacje: Krystyna Śliwka  E-mail: ustron2017@railconference.com 

                             Tel.: +48 665 948 474  +48 791 509 055  

                            Sonia Gorzelańczyk  E-mail: ustron2017@railconference.com 
                             Tel. +48 603 319 319 
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