
                                    ORGANIZATORZY:                                                 

                   bb               

                         

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 

 „SZCZYT JESIENNO-ZIMOWY – szkolenie dyspozytorów w spółkach dystrybucyjnych  

i dyżurnych inżynierów ruchu  w elektrowniach i elektrociepłowniach” 

30.11.-01.12. 2017 r. 

Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 165 / Hotel BOSS ul Żwanowiecka 20, Warszawa  

 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA na: m.silva@igeos.pl do dnia 24.11.2017 

Imię i nazwisko ................................................................................................................................................................ 

Stanowisko ................................................................................................................................................................ 

Firma                   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

       DANE DO FAKTURY: 

       Ulica        ............................................................................................................................................................... 

       Kod pocztowy    …..........................................Miejscowość ……………………………………………………………….… 

       NIP  ................................................................................................................................................................ 

       Osoba Kontaktowa  ............................................................................................... tel. ................................................... 

       E-mail  ................................................................................................................................................................ 

     Adres dostarczenia FV …………….........…....................................................................................................................... 

KOSZT UCZESTNICTWA  (1 osoba):  

      990 zł + 23% VAT  (1.217,70 zł brutto) dla firmy członkowskiej IGEOŚ 
   1.390 zł + 23% VAT  (1.709,70 zł brutto) dla firmy niezrzeszonej w IGEOŚ 

 

TRANSPORT siedziba  PSE --> Hotel BOSS:       TAK       NIE    
 
ZWIEDZANIE punktu dyspozytorskiego:  TAK       NIE     
 
NR dowodu osobistego …………………………..   (obowiązkowy do wejścia na teren PSE i antresolę punktu dyspoz.)  

 
CENA ZAWIERA:  
- udział w konferencji                    - wyżywienie  i udział w uroczystej kolacji w  dniu  30.11.2017                 - transport z siedziby  PSE do Hotelu BOSS 
- materiały pokonferencyjne będą dostępne tylko przy użyciu hasła dostępu na stronie internetowej Izby: www.igeos.pl 

 
ZAKWATEROWANIE Uprzejmie prosimy o zgłaszanie rezerwacji pokoi bezpośrednio w hotelu na hasło „Szczyt jesienno -zimowy ” 
UWAGA!!!! Zakwaterowanie płatne przez uczestników bezpośrednio w hotelu BOSS  tel. 22/ 51 66 306, fax 022/ 872 32 48 
renata.domzalowicz@hotelboss.pl (koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu).  
Pula zarezerwowanych pokoi po specjalnej cenie: Cena pokoju jednoosobowego wynosi 260 zł brutto ze śniadaniem lub dwuosobowego 280 zł brutto ze 
śniadaniem do dnia 17 listopada br.. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do 12:00 
INFORMACJA O PARKINGU: - Dozorowany, bezpłatny przed hotelem 

PŁATNOŚĆ      

Należność za uczestnictwo w konferencji w wysokości brutto: .............................................................PLN 
wpłacimy na konto Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska ul. Krucza 6/14 00-950 Warszawa NIP: 5261038754 w  Volkswagen Bank Polska 
S.A. Warszawa nr konta   44 2130 0004 2001 0279 1192 0001 z dopiskiem  „nazwisko.konferencja  DIR ” w terminie 27.11.2017 
Upoważniamy Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska  do wystawienia faktury bez podpisu nabywcy usługi. Jednocześnie zobowiązujemy się 
do poniesienia pełnej opłaty za uczestnictwo w przypadku rezygnacji uczestnika   (wyłącznie forma pisemna!!!!) z udziału w konferencji po 24.11.17 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IGEOŚ moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie prowadzonej działalności 
marketingowej (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

 
 
 
data...........................                podpis osoby reprezentującej firmę..........................................  pieczęć firmy............................................. 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na e-mail: m.silva@igeos.pl do dnia 24.10.2017 r 
Informacje: Monika Silva tel. 22/ 627 35 64 

 

Po zamknięciu listy i otrzymaniu należności, organizator prześle potwierdzenie pod wskazany adres e-mail  

mailto:m.silva@igeos.pl
mailto:renata.domzalowicz@hotelboss.pl

