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3. Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu
GREEN GAS POLAND 2020
1-2.10.2020, HOTEL BOSS, WARSZAWA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OSOBA NR 1

OSOBA NR 2

Imię
Nazwisko
Firma
NIP
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
E-mail

Prosimy o zaznaczenie wybranych opcji
Udział w pierwszym dniu
Udział w drugim dniu w warsztacie:
Udział w uroczystej kolacji
„Bioodpady”
lub
„Biometan”
Nocleg w dniu 01.10.2020
Jestem członkiem UPEBI, EBA, PSPBR, ISEE, UPEMI lub KIB

Cena udziału w 2 dniach konferencji z noclegiem
Cena udziału w 2 dniach konferencji bez noclegu
Cena udziału tylko w jednym dniu konferencji bez noclegu
Członkowie UPEBI, EBA, PSPBR, ISEE, UPEMI lub KIB

900 zł netto
700 zł netto
600 zł netto
20% rabat od wyżej podanych cen

Regulamin:
1.
2.
3.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: upebi@upebi.pl
Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy Państwu potwierdzenie udziału oraz fakturę proforma.
Nadesłanie zgłoszenia jest jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty na podstawie wystawionej faktury
na podany nr konta: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, ul. Jana III
Sobieskiego 102A/U7, 00-764 Warszawa, 95 2030 0045 1110 0000 0246 8500
4. Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: materiały w formie elektronicznej, wyżywienie oraz nocleg w
dniu 01.10.2020 (w przypadku wybrania opcji z noclegiem).
5. W ciągu 14 dni od daty wpłaty wystawiamy fakturę VAT i wysyłamy na adres e-mail zamawiającego.
6. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
7. W przypadku odwołania zgłoszenia przed 25.09.2020 pobieramy opłatę manipulacyjną wynoszącą 150
zł + 23% VAT.
8. Rezygnacje przyjmowane są tylko przed 25.09.2020.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia.
10. Niniejszym wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe podane w formularzu były wykorzystywane przy
organizacji konferencji i pozostałych działaniach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1333 poz. 883). Zastrzegam sobie prawo do usunięcia oraz
wglądu umieszczenia danych.
.................................
data

.................................
podpis i pieczątka

