SEMINARIUM
PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU PV W POLSCE
9 LISTOPADA, WARSZAWA

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Uzupełnione i podpisane zgłoszenie należy odesłać mailam na
adres: ilazar@stowarzyszeniepv.pl

DANE DO FAKTURY
Nazwa firmy:
NIP:
Ulica:

Miasto :

Kod pocztowy :

Faktura VAT

Faktura pro forma

KOSZT UCZESTNICTWA
Udział w seminarium "Perspektywy rozwoju PV w Polsce"

1200 PLN +VAT

Udział w seminarium "Perspektywy rozwoju PV w Polsce" dla członków PSF

900 PLN +VAT

✔

ZGŁASZAM:
Imię i nazwisko
Numer telefonu:

Adres e-mail

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na e-mail: ilazar@stowarzyszeniepv.pl do dnia 8 października 2021r
2. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo maila potwierdzającego rejestrację z fakturą. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty wskazanej na
fakturze, nie później niż do dnia 8 października 2021 r.
3. Przesłanie Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w Seminarium
„Perspektywy Rozwoju rynku PV w Polsce” oraz stanowi warunek dopuszczenia do uczestnictwa w Seminarium, które odbędzie się 9.11.2021 r. w
siedzibie DWF Poland Jamka sp.k., pl. Malachowskiego 2, Warszawa o godzinie 9:30.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium koszty nie będą zawracane i Uczestnik będzie ponosił 100% ceny udziału. Brak wpłaty nie jest
jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
5. Wymienione koszty obejmują udział w Seminarium w dniu 9 października 2021 roku, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, oraz lunch.
6. Upoważniam Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
7. Niniejszym wyrażam zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww dokumentacji, na stronach www oraz
mediach społecznościowych PSF oraz jej partnerów handlowych.
8. Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych PSF oraz jej partnerów handlowych i
były wykorzystywane przy organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i innych działaniach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu oraz uaktualniania umieszczonych danych.
9. Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych wysyłanych przez PSF oraz jej partnerów handlowych zgodnie
z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.).
10. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) www.stowarzyszeniepv.pl.
11. Dodatkowych informacji udziela Izabela Lazar (ilazar@stowarzyszeniepv.pl), tel. +48 503 015 313
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ilazar@stowarzyszeniepv.pl

www.stowarzyszeniepv.pl

