Karta zgłoszenia uczestnictwa dla FIRM
Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec; 15.–17.03.2018r.
Firma: /nazwa, adres, tel/fax, e-mail, NIP/

Koszty uczestnictwa:

Proszę zaznaczyć zamawianą opcję

1. Sponsorzy konferencji:
Sponsor platynowy
Sponsor złoty
Sponsor srebrny

Kwoty sponsoringu do negocjacji!!!

(udział dla dwóch osób w Get Together
i Gala Dinner bez dodatkowej opłaty)

2. Wystawca - premium:

9 m powierzchni + prąd + 10 min referat w sesji

3. Wystawca - standard:

9 m powierzchni + prąd

4. Wystawca - moduł:

za 1m

2

5000.00 PLN

2

2000.00 PLN

2

2

5.

Powierzchnie modułów w m :
2
(proszę zaznaczyć właściwą)
Kolacja Get Together (15.03.2018) – od osoby

500.00 PLN
4

6. Spotkanie towarzyskie Gala Dinner (16.03.2018) – od osoby
•
•
•
•

6

8

10

ilość osób …… x 150.00 PLN
ilość osób …… x 250.00 PLN

Podane ceny są cenami netto
Wpłata gwarantująca uczestnictwo firmy w wystawie w wysokości 50% wartości zarezerwowanych opcji powinna być dokonana do dnia
02.02.2018, a pozostałą część do dnia 09.03.2018r.
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania przedpłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wystawie zgłoszonego po 09.03.2018r.
Udział w konferencji prosimy zgłosić wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na adres:

info@mdi-online.net

Wpłaty za uczestnictwo prosimy przesłać na konto:
Volkswagen Bank 03 2130 0004 2001 0286 2084 0001 z dopiskiem:
„Wystawa” lub „ Wystawa i Spotkanie Towarzyskie”
Upoważniam firmę P.H.U. FIZJOMED do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Data: …………. 2018r.

Czytelny podpis i pieczątka firmowa
Przesyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją
zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do
swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego z siedzibą w Biurze Obsługi Kongresu.
.

Czytelny podpis

www.mdi-online.net

