17 FSM

MIĘDZYNARODOWE FORUM MLECZARSKIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa podmiotu:_____________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
NIP:________________________________________________________________________
Prosimy zaznaczyć wybrany wariant uczestnictwa:

		
Udział 1 osoby, pełne wyżywienie, udział w wykładach i imprezach towarzyszących.
						2000,00 PLN + 23% VAT
		
Udział 2 osób, pełne wyżywienie, udział w wykładach i imprezach towarzyszących.
						3500,00 PLN + 23% VAT
		
Udział 3 osób, pełne wyżywienie, udział w wykładach i imprezach towarzyszących.
						5000,00 PLN + 23% VAT

Niniejszym zgłaszam udział:
Imię i nazwisko:__________________________________________________________________________
Stanowisko:______________________________________________________________________________
Adres e-mail:____________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko:__________________________________________________________________________
Stanowisko:______________________________________________________________________________
Adres e-mail:____________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko:__________________________________________________________________________
Stanowisko:______________________________________________________________________________
Adres e-mail:____________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________________
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
✓Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy
pomiędzy First Communications Agnieszka Maliszewska a podmiotem deklarującym udział w Forum (Zgłaszającym).
✓SPOSÓB ZAPŁATY: Przelew na konto Organizatora First Communications Agnieszka Maliszewska, Credit Agricole
Bank Polska S.A. 09 1940 1210 0103 6974 0010 0000 – z dopiskiem Uczestnictwo w 17 FSM. Warunkiem przyjęcia
przez Organizatora zgłoszenia udziału w Forum jest dokonanie płatności w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury proforma.
✓W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum:
1) do 15 sierpnia 2019 r., Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 1500,00 zł + 23% VAT,
2) po 15 sierpnia 2019, Zgłaszający jest zobowiązany do całkowitego pokrycia kosztów uczestnictwa.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Skan należy przesłać na adres e-mail: biuro@forum-mleczarskie.org lub fax.: 85 653 75 70 bądź pocztą na adres Biura
Organizacyjnego Międzynarodowego Forum Mleczarskiego: ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy First Communications Agnieszka Maliszewska do
wystawienia faktury bez podpisu.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez First Communications Agnieszka Maliszewska
zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zgłoszenia do udziału w Forum.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych którym jest: First Communications Agnieszka Maliszewska w celu obsługi treści niniejszego zgłoszenia, w tym w celu
udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji na stronie www.firstcommunications.pl/pl/rodo/

__________________________
Pieczątka i podpis Zgłaszającego

