
FORMULARZ REJESTRACYJNY NA SEMINARIUM 
25 marca 2017, Rubbens&Monet (ul. Toruńska 10a, 87-148 Łysomice) 

 

  ORGANIZATORZY: 

 
 
 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy …………………………………  Miasto ………….…………………………….…  NIP:  ……………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………… e-mail/tel. ………………..………………………………………………………. 

 
 
Zgłaszamy udział następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko e-mail Tel. 
1    
2    
3    

 
 
 

KOSZT UCZESTNICTWA (cena netto za jednego uczestnika) 
 Kategoria Cena netto 

 Członkowie SMEW lub PSEW      250,00 zł + VAT 
 Pozostali      350,00 zł + VAT 

 

 
WARUNKI ZGŁOSZENIA:  

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na e-mail: event@psew.pl  lub nr fax-u +48 91 48 62 538 do dnia 24 marca 2017.  
2. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo maila potwierdzającego rejestrację z fakturą proforma. 
3. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty wskazanej na proformie, nie później niż do dnia 24 marca 2017.  
4. Wpłat należy dokonywać na rachunek:  
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  
  ul. Księcia Bogusława X 1/13, 70-440 Szczecin  
  PKO Bank Polski S.A.: 52 1440 1143 0000 0000 1402 5405  
 w tytule prosimy wpisać: Numer faktury proformy oraz nazwisko uczestnika.  
5. Przesłanie Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w seminarium oraz stanowi warunek 

dopuszczenia do uczestnictwa w seminarium.  
6. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium należy dokonać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres e-mail: event@psew.pl  albo przesłać 

faksem na nr 91 48 62 538. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Seminarium zgłoszonego nie później 22 marca 2017, Uczestnik ma prawo do zwrotu 
wniesionej opłaty. W przypadku rezygnacji po tym terminie koszty nie będą zawracane i Uczestnik będzie ponosił 100% ceny pakietu uczestnictwa w Seminarium.  

7. Upoważniam Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
Organizatorami wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) – www.psew.pl oraz Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej (SMEW) - 
www.smew.org.pl.   
Dodatkowych informacji udziela Dorota Bereza (d.bereza@psew.pl, tel. +48 665 370 868) lub Irena Gajewska (i.gajewska@psew.pl, tel. +48 695 286 998) .  
 

 
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
 
 
 
 
 

Data i miejsce  Podpis 
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