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miejscowość, data pieczęć firmowapodpis osoby upoważnionej

IMIĘ I NAZWISKO   E-MAIL  TEL. KOM. 

IMIĘ I NAZWISKO   E-MAIL  TEL. KOM. 

IMIĘ I NAZWISKO   E-MAIL  TEL. KOM. 

FIRMA   NIP 

ADRES DO FAKTUROWANIA    

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT  

TELEFON   FAX  

ADRES DO KORESPONDENCJI    

TELEFON ORAZ E-MAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ  

IMIĘ I NAZWISKO   E-MAIL  TEL. KOM. 

IMIĘ I NAZWISKO   E-MAIL  TEL. KOM. 

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:  

CAŁKOWITY KOSZT UCZESTNICTWA FIRMY:   ZŁ NETTO  +  23% VAT* =  ZŁ BRUTTO
Wpłaty należy kierować na konto: nbi med!a, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, mBank, nr konta 19 1140 2004 0000 3202 7556 5768

Warsztatach (10.12.2019) i Konferencji (11–12.12.2019) Cena / 1 os. Liczba osób
Cena obejmuje: 5 godz. intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców, 2 dni konferencji (udział w obradach oraz 
zwiedzanie wystawy), komplet materiałów szkoleniowych (notes, długopis, karty do pracy w grupach), komplet materiałów konferen-
cyjnych (w tym książka konferencyjna), możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami, certyfikat ukończenia 
warsztatów, certyfikat uczestnictwa w konferencji, przerwy kawowe (10–12.12), lunch (10–12.12), uroczystą kolację (11.12).

1690 zł netto

Konferencji (11–12.12.2019) Cena / 1 os. Liczba osób
Cena obejmuje: 2 dni konferencji (udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy), komplet materiałów konferencyjnych 
(w tym książka konferencyjna), certyfikat uczestnictwa w konferencji, przerwy kawowe (11.12 i 12.12), lunch 
(11.12 i 12.12), uroczystą kolację (11.12). 

1290 zł netto

Warsztatach (10.12.2019) Cena / 1 os. Liczba osób
Cena obejmuje:  5 godz. intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców, komplet materiałów szkoleniowych 
(notes, długopis, karty do pracy w grupach), możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami, certyfikat 
ukończenia warsztatów, przerwy kawowe (10.12), lunch (10.12).  

590 zł netto

Płatności należy dokonać zgodnie z zamówieniem w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT. * Rezygnacja z uczestnictwa 
w konferencji musi zostać zgłoszona pisemnie Komitetowi Organizacyjnemu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przed 9 listopada 2019 r. koszty będą zwracane, ale pomniejszone o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po 9 listopada 2019 r. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w konferencji rejestracja danego uczestnika w dowolnym 
terminie może zostać przepisana na inną osobę.

UCZESTNICY WEZMĄ UDZIAŁ W:  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Polityką prywatności (PP) i określonymi w niej należnymi nam prawami oraz obowiązkami administratora danych (PP dostępna jest na stronie 
www.przepusty.eu oraz u organizatora). Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych podanych przez nas w trakcie niniejszego procesu rejestracji przez nbi med!a, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków dla 
celów świadczenia usługi związanej z udziałem w organizowanej konferencji. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a podający je mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
Oświadczamy, że znamy i akceptujemy postanowienia Ogólnych warunków uczestnictwa (OWU) w konferencjach organizowanych przez nbi med!a, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków (OWU dostępne są 
na stronie https://ppz2019.syskonf.pl/conf-data/PPZ2019/files/Regulaminy/OWU.pdf oraz u organizatora). Przesłanie  zgłoszenia  jest  równoznaczne  z  zaakceptowaniem  przez  Usługobiorcęi/lub 
zgłoszone przez Usługobiorcę osoby OWU.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez nbi med!a, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków na podany przez nas adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, także w formie newsletteru, stanowiących m.in. formę marketingu 
bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie naszego wizerunku przez nbi med!a zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631, 
z późn. zm.). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielenie wykonanych zdjęć lub filmów dowolną techniką, na dowolnym nośniku i za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie 
w celu zgodnym z działalnością nbi med!a, głównie w celu promocji wydarzenia (relacje, fotorelacje, wideorelacje).

OŚWIADCZENIA I ZGODY:  

Zgłoś się 
szybciej 
online!

2

1

3


