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

   (miejscowość i data)                    (pieczęć firmy) 
 

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A    U C Z E S T N I C T W A 
 

Niniejszym zgłaszamy udział naszej firmy w Polskim Kongresie Browarniczym (15-17.10.2018 – Wrocław) 
Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyć będą: 
         

(imię i nazwisko – drukowanymi literami)               (stanowisko – niezbędne do identyfikatorów)              (nr tel. – do poprawnej komunikacji) 
 

1. ..................................................... ........................................................ ………………………………… 
 

2. ..................................................... ........................................................  ………………………………… 
 

3. ..................................................... ........................................................  ………………………………… 
 

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY BEZ ZAKWATEROWANIA: 2500 ZŁ NETTO 
 

Dodatkowo zamawiamy:  
 

□ POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA DO 4 METRÓW KWADRATOWYCH          – 2000 zł netto  

□ PREZENTACJA: 15 MINUT W WYBRANYM BLOKU TEMATYCZNYM              – 2000 zł netto 

 
Tytuł naszej prezentacji : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko prelegenta: ……………………………………………………………….  nr. telefonu: ………………..…………. 
 

UWAGA - ZAKWATEROWANIE 
 

Rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Ze względu na duże 
zainteresowanie projektem organizator nie gwarantuje zakwaterowania w hotelu Ibis 
Centrum. Po przesłaniu karty otrzymamy sugestie wraz z cenami oraz kontaktami do hoteli. 

 
 
Z naszej strony sprawę prowadzi: Pan/Pani:   ...................................................................................................... 
 

numer telefonu:  .................................................................................................................................................. 
 

adres e-mail:    ...................................................................................................................................................... 
(na powyższy adres e-mail otrzymamy potwierdzenie uczestnictwa oraz Fakturę „pro forma”, na podstawie której dokonamy płatności) 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  wyrażamy zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnictwa w celach organizacji konferencji. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji, dostępnego na 
stronie www.bikotech.pl. 

 

Niniejszym wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.    
 

PŁATNIK:  ......................................................................................... 
 
 

NIP: .................................................      ................................................
         (podpis i pieczęć zgłaszającego) 
 

Wypełnioną kartę należy przesłać faksem na numer +48 32 441 67 60 lub mailem na konferencje@bikotech.pl 
 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1000) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Bikotech Sp. 
z o.o. z siedzibą przy ul. Królewska 7/18, 47 – 400 Racibórz. Dane osobowe zamieszczone ww. formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu organizacji Polskiego 
Kongresu Napojowego. 
Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na kongres. 

http://www.bikotech.pl/
mailto:konferencje@bikotech.pl
https://maps.google.com/?q=7/18,+47++400+Racib%C3%B3rz&entry=gmail&source=g
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