FORUM

FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII

NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE
19 LISTOPADA 2019 R., LUBLIN
TARGI LUBLIN, UL. DWORCOWA 11

Formularz zgłoszeniowy
Firma delegująca pracowników na konferencję / zgłaszająca referat / powierzchnię wystawową:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Osoba kontaktowa:

Dane firmy do wystawienia faktury: (jeśli inne niż powyższe)
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Osoba kontaktowa:
Niniejszym upoważniamy PTPiREE do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Zgłaszamy udział następujących osób:
Lp.

Imię i nazwisko

e-mail

1.
2.
3.
4.
Wyliczenie kosztów:
Lp.
1.

Rodzaj kosztów

Ilość

Cena jedn.
(netto)

Razem

(ilość  cena jedn.)

Uczestnictwo w Forum Dystrybutorów Energii
(udział w Forum 19.11, materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch)

1a. Wystawcy Targów ENERGETICS
1b. Pozostali

100 zł
150 zł
Razem (suma punktów 1a i 1b)
Suma brutto (pozycja RAZEM + 23% VAT)

Uwaga: faktura zostanie wystawiona z jedną pozycją: „udział w konferencji ...”

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać najpóźniej do 05.11.2019 r.
na numer fax-u +48 61 846-02-09 lub e-mail: dylinska@ptpiree.pl
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza, jednocześnie prosimy o wpłatę kwoty
z pozycji „Suma brutto” do dnia 06.11.2019 r. (termin wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na
konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w SANTANDER BANK POLSKA. Przesłanie niniejszego
formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Rezygnacja z udziału w Forum
musi być potwierdzona pisemnie do siedziby PTPiREE najpóźniej w dniu 06.11.2019 r. Z przykrością informujemy,
że rezygnacja po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w Forum.
Zgoda na otrzymywanie newslettera PTPiREE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych celem otrzymywania newslettera
PTPiREE (drogą elektroniczną) z informacjami o szkoleniach i wydawnictwach PTPiREE.
Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na proces zgłoszenia udziału w konferencji.

TAK

NIE

□

□

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników oraz płatników jest PTPiREE z siedzibą w Poznaniu (60-637
Poznań), przy ul. Wołyńskiej 22. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usługi
organizacji danego szkolenia/konferencji. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich
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danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z usług
PTPiREE.
Wysłanie niniejszego formularza jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, o zapoznaniu się i akceptacji
postanowień „Polityki prywatności”, dostępnej pod adresem http://ptpiree.pl/rodo.

Data i miejscowość

Podpis Dyrektora

Pieczęć firmowa

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 84 60 232, dylinska@ptpiree.pl
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. +48 61 846-02-00, fax +48 61 846-02-09, www.ptpiree.pl, ptpiree@ptpiree.pl
NIP: 777-00-04-090, REGON: 004845964, SANTANDER Bank Polska 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167

