7-8 marca 2018 r.
XIX Konferencja Strefy Ex „Globalne doświadczenia – lokalne bezpieczeństwo. Innowacje.”

Formularz zgłoszeniowy
e-mail: marketing@ase.com.pl, faks: 58 346 43 44
(Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r.)

Rozpoczęcie konferencji godz. 10.00
Imię i nazwisko

adres e-mail*

Stanowisko

niezbędny do potwierdzenia uczestnictwa

*ASE Sp z o.o. zastrzega sobie konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w konferencji ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Dane firmy do wystawienia faktury:





pełna nazwa firmy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
numer NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Dane do wysyłki faktury (jeżeli są inne niż dane do wystawienia faktury):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uczestnictwo w konferencji - cena 1400 zł/os. netto
(podana kwota nie obejmuje ceny noclegu)

Dodatkowo proszę o rezerwację noclegu (prosimy zaznaczyć wybraną opcję krzyżykiem):
NOCLEG
Dodatkowy 6/7 marca
(z kolacją 6 marca)

□

250 zł netto

□

300 zł netto

7/8 marca

□

250 zł netto

□

300 zł netto

Dodatkowy 8/9 marca
(z kolacją 8 marca)

□

250 zł netto

□

300 zł netto




Pokój 1-os.

Pokój 2-os.

Faktura jedynie za uczestnictwo w konferencji w wysokości 1400 zł (+ VAT).
Faktura łączna za uczestnictwo w konferencji w wysokości 1400 zł (+ VAT) + koszty noclegu

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT. Faktura za udział w konferencji zostanie wystawiona oraz przesłana po zakończeniu konferencji na podany
adres. Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Oświadczam, iż w przypadku nieobecności na konferencji i niezgłoszenia tej informacji do dnia 1.03.2018, zobowiązuję się ponieść 100% kosztów zarezerwowanych noclegów.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 ze zm.) wypełniając ten formularz zgadza m się na przetwarzanie
podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę ASE Sp z o.o w Gdańsku.

Kontakt:
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
tel. kom. 723 020 004,
faks +48 58 346 43 44
a.romanik@ase.com.pl, www.asekonferencje.com.pl
Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

……………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby reprezentującej firmę)

