Warsztaty eksperckie

Szczegółowe informacje
Łukasz STOJAK
tel. kom. 509 914 848
e-mail: lukasz.stojak@onpromotion.pl

POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO │ UPSTREAM
14 - 15 listopada ‘2012 │ 28 - 29 listopada ‘2012
Radisson BLU Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa

FORMULARZ UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz uczestnictwa prosimy wysłać e-mail: lukasz.stojak@onpromotion.pl lub fax: /22/ 403 76 46
ZAMAWIAJĄCY

WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizatorem warsztatów jest onPRomotion Public Relations,
ul. Skarbka z Gór 63C/13, 03-287 Warszawa, NIP 946-222-75-18

NAZWA FIRMY

KOD POCZTOWY

NIP

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

TEL

FAX

NR

E-MAIL DZIAŁU SZKOLEŃ

Udział w czterodniowych warsztatach, materiały warsztatowe,
imienny certyfikat, przerwy kawowe, lunch, bezpłatny parking na
terenie Radisson BLU Centrum Hotel,

UCZESTNICY
Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi:
Zgłoszenie jednej osoby z firmy / 5 900 zł + 23% VAT
Zgłoszenie drugiej osoby z jednej firmy / 4 900 zł + 23% VAT
Zgłoszenie trzeciej i kolejnej osoby z jednej firmy / 3 900 + 23% VAT

STANOWISKO

E-MAIL

1.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionego
formularza uczestnictwa,
Po otrzymaniu formularza, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału
oraz fakturę pro-forma,
Płatności za udział w warsztatach należy dokonać nie później niż do
dnia 7 listopada 2012 r. na konto onPRomotion Public Relations,

2.

W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł warsztatów,

3.

W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, z powodu wyczerpania miejsc,
kwota wpłacona za udział w warsztatach zostanie w całości
zwrócona przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych,

4.

Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej (e-mail lub faks)
do dnia 7 listopada 2012 r.,
W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po 7 listopada 2012 r.,
Organizator zatrzymuje wpłaconą kwotę za uczestnictwo,

KOSZT UCZESTNICTWA
Zgłoszenie jednej osoby z firmy

5 900 zł + 23% VAT

Zgłoszenie drugiej osoby z jednej firmy

4 900 zł + 23% VAT

Zgłoszenie trzeciej i kolejnej osoby z jednej firmy

3 900 zł + 23% VAT

Nieodwołanie udziału i/lub nieobecność na warsztatach skutkuje
obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa,
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału
w warsztatach,
W przypadku odwołania warsztatów z winy Organizatora,
zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna kwota wpłacona za udział,
W miejsce zgłoszonej osoby na warsztatach może pojawić się inny
pracownik firmy, po uprzednim powiadomieniu Organizatora,
Organizator
warsztatów.

zastrzega

sobie

możliwości

Upoważniamy onPRomotion Public Relations do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto onPRomotion Public Relations: INTELIGO 50 1020 5558 1111 1715 2460 0025 w terminie wskazanym na fakturze.

Data

Podpis

JUŻ DZISIAJ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Pieczęć firmowa

przełożenia

terminu

