
Warunki uczestnictwa:
1.  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie zgłoszenia do 19.06.2019 r. 

na adres e-mail: k.karolczak@izbakolei.pl
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z karty zgłoszenia, również w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

„Imienna karta zgłoszenia uprawnia do uczestnictwa w organizowanym przez 
Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

 w wydarzeniu jedynie jedną osobę, której imię i nazwisko zostało tam wskazane. Wyklucza się możliwość zamiany uczestników.
Wymiana uczestnika traktowana będzie, jak udział kolejnej osoby”.

Kwotę wynikającą z karty zgłoszenia należy wpłacić na konto organizatora w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI

ING Bank Śląski o/Bydgoszcz, konto nr: 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499
Akceptujemy warunki i wyrażamy zgodę na wystawienie faktury va t bez naszego podpisu.

   Pieczęć fi rmy, data    podpis Prezes/Właściciel

OSOBY UCZESTNICZĄCE:
 Imię i nazwisko Funkcja Telefon e-mail
1
2
3
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Karta zgłoszenia

Pełna nazwa płatnika:

Adres  NIP

E-mail telefon fax

Osoba kontaktowa e-mail telefon

Szkolenie na Promie
3 - 5 lipca 2019 r. - Gdańsk - Sztokholm - Gdańsk

Temat szkolenia: „Przepisy ustawy o transporcie kolejowym i aktach europejskich dotyczących kolei w praktyce.”
Prowadzący: r.pr. Piotr Combik - ekspert prawa kolejowego, współautor książki

„Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej”  

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. J.K. Chodkiewicza 17   |   85-065 Bydgoszcz   

tel. 52 324 93 80   |   sekretariat@izbakolei.pl   |   www.izbakolei.pl

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów RODO, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie w celach marketingowych i informacyj-
nych związanych z Szkoleniem. Pragniemy poinformować, że mają Państwo prawo do odwołania swoich danych wykorzystywanych w ww celach. Jeśli wyrażacie wolę odwołania 
swoich danych proszę o mail z tytułem „odwołanie” na adres: k.karolczak@izbakolei.pl

Kontakt:  Karolina Karólczak  |  k.karolczak@izbakolei.pl  |  tel. 508 501 012
www.izbakolei.pl 

Informacje dodatkowe:  
 Warunki uczestnictwa uzgodniono z pracownikiem Izby: .......................................................................................................................................................................................................................

 :ąs etrawaz ułaizdu eiczsok W      
,uinelokzs w łaizdu  2 noclegi na promie (kabina 4 osobowa), pełne wyżywienie, transport autokarem.

łącznie netto
+VAT 23%
łącznie brutto

 pozycja kwota  ilość              wartość  
 1 osoba  netto                netto 

Udział w spotkaniu dla fi rm zrzeszonych w Izbie 950
Udział w spotkaniu dla fi rm niezrzeszonych w Izbie  1620

Dopłata do kabiny 2 osobowej 
(koszt dotyczy jednej osoby) 230

Dodatkowe opcje

FORMY UCZESTNICTWA:

Data urodzenia


