
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

KONFERENCJA WĄSOWO 2017 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres do korespondencji: 

Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN  

61-708 Poznań, ul. Chopina 1 

NIP: 779 10 34 305;   REGON: 630443936 

e-mail: beata.golebiewska@enea.pl, marcin.kietlinski@enea.pl 

tel.:   61 884 32 58,   kom.:   505 132 464,   609 791 851  
 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby zgłaszającej:   

 

Adres do korespondencji i telefon (firmy zgłaszającej): 

 

 

Dane firmy zgłaszającej udział w konferencji (do faktury): 

nazwa firmy  

adres firmy 
 

 

NIP  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
-  Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu pełnej 

opłaty za udział w konferencji i ewentualnego dodatkowego zamówienia na konto 
Stowarzyszenia STELEN, BPH w Poznaniu: 03106000760000320001070658 

-  Niniejszym upoważniam Stowarzyszenie STELEN do wystawienia faktury VAT bez podpisu      
odbiorcy.  

-    Uregulowanie w/w płatności jest warunkiem wpisania na listę uczestników .  
-    Podpisanie karty zgłoszenia uczestnika jest traktowane jako zawarcie umowy usługi.  
-  Ewentualny zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić tylko w przypadku pisemnego zgłoszenia   

rezygnacji nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 
-    Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów itp. 
Dane znajdują się w bazie Stowarzyszenia STELEN i mogą być na życzenie osób zainteresowanych modyfikowane lub 
usuwane. 
 

 
 
 
 

Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej. 



 

 
Termin, miejsce i koszt: 

 11 - 13 października 2017 

 Zespół Pałacowo – Parkowy w Wąsowie ul. Parkowa 1, 64-316 Kuślin 

 cena  1.850,00 zł netto / osobę. 
 

Cena obejmuje: 
 udział w 3 dniowej konferencji , 

 możliwość praktycznego zapoznania się z aparatami i osprzętem dla elektroenergetycznych 
linii napowietrznych i kablowych 

 salę wykładową z wyposażeniem, 

 autorskie materiały konferencyjne, 

 pełne wyżywienie i zakwaterowanie  w pokojach jedno, dwu i trzy osobowych. 
 

Dodatkowe zamówienie: 
 wystąpienie w sesji komercyjnej (15 min.)   -  kwota netto  500,00 zł *        

 ekspozycja (stoisko) na wystawie towarzyszącej konferencji - kwota netto 1.000,00 zł * 
* wybór zaznaczyć w kratce znakiem X 
 

Liczba zgłaszanych osób: 

L.p. imię i nazwisko uczestnika szkolenia stanowisko telefon 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Termin szkolenia: 11 - 13.10.2017 

Kwota NETTO - uczestnicy  

Kwota NETTO -  dodatkowe zamówienie  

Kwota NETTO razem  

VAT (23%)  

Kwota BRUTTO razem  

 
 
 
 
 
 
 
 

Data pieczęć i podpisy osoby upoważnionej 


