MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„DEKADA POLSKIEGO BARTNICTWA”
Spała, 19-20 czerwca 2017 r.
KARTA
Uczestnik:
Imię i nazwisko:

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

.....................................................................................................................................................................

Stanowisko, tytuł nauk.:

………............................................................................................................................................

Instytucja: ..................……............................................................................................................................................................
Telefon .....................……………................., e-mail .......................................................................................................................
Adres do korespondencji: ……………............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Dane do faktury:
Instytucja: ....................................................................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................................................................
NIP:...............................................................................................................................................................................................
Nr konta do ewentualnego zwrotu wpłat ................................................................................................................................
Rezerwacja noclegów (właściwe zaznaczyć – X)
Cena noclegu brutto
142,36

18/19.06.2017

Rezerwacja posiłków (właściwe zaznaczyć- X)
18.06.17
19.06.2017
Kolacja
śniadanie
Obiad
Kolacja
(28,47 zł. )
(21,64 zł.)
(21,64 zł.)
(18,22 zł.)

Koszty konferencji
1 uczestnik x 360,00 zł
Podane ceny są cenami brutto.

Udział w sesji terenowej 20 czerwca 2017 r.

19/20.06.2017

20.06.2017
Uroczysta kolacja
(79,95 zł.)

Śniadanie
(18,22 zł.)

Razem kwota do wpłaty

*/:

Obiad
(28,47 zł. )

zł ................................

TAK
NIE

Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie wpłaty (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty konferencji) na
konto Nadleśnictwa Spała nr 45 1600 1462 1016 7912 4000 0002 - kwoty */ ................zł. do dnia 01.06.2017 r.
z dopiskiem konferencja.
Uwagi: ..............................................................................................................................................................................................
Wysyłający zgłoszenie: …………....................................................................................................................................................
Zgłoszenie to traktowane jest jako dowód zawarcia umowy.
Rezygnacja z udziału jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub fax), najpóźniej do 01 czerwca 2017 r.
W przypadku zgłoszenia j rezygnacji z udziału w konferencji przed 01.06.2017 r. wniesiona opłata zostanie zwrócona . Osobom, które do 01.06 2017 r. nie
zgłoszą pisemnej rezygnacji opłaty wniesione nie będą zwracane.
Akceptujemy warunki udziału w konferencji i zobowiązujemy się do zapłaty kosztów uczestnictwa stosownie do liczby noclegów i posiłków.

...............................................................................
Podpis
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 01 czerwca 2017 r. e-mailem: ewa.korzeniewska@lodz.lasy.gov.pl), faksem 44 725 70 52 lub pocztą: Nadleśnictwo Spała w
Spale ul. A. Gabrysiewicza 2, 97-215 Inowłódz.
Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu trzech dni prosimy o kontakt
tel. 44 725 70 50
Organizatorzy zastrzegają sobie, że w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń Konferencja zostanie odwołana a wpłaty zwrócone na konto wpłacającego.

