FORMULARZ REJESTRACYJNY NA SEMINARIUM
Nowelizacja ustawy o OZE i innych ustaw
27 sierpnia 2019, Warszawa

Nazwa firmy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy

………………………………… Miasto ………….…………………………….… NIP: ………………………………………………………..

Osoba do kontaktu:

………………………………………………………………… e-mail/tel. ………………..……………………………………………………….

Zgłaszamy udział następujących osób:
Lp. Imię i nazwisko
1

e-mail

Tel.

2
3
KOSZT UCZESTNICTWA (cena netto za jednego uczestnika)
Kategoria
Członkowie PSEW
Pozostali

Cena netto
1 200,00 zł + VAT
1 500,00 zł + VAT

TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE*
Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim, możliwość skorzystania z tłumaczenia na język angielski jest dodatkowo płatna i zostanie doliczona do faktury. Koszt
tłumaczenia dla jednej osoby to 450 zł +VAT. Prosimy o zgłaszanie poniżej zapotrzebowania na tłumaczenie:

Ilość osób …………………………...
*Tłumaczenie będzie realizowane jeżeli zgłosi się co najmniej 5 osób.
WARUNKI ZGŁOSZENIA:
1.
2.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na e-mail: m.mosiadz@psew.pl.
Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty wskazanej na proformie, nie później niż do dnia rozpoczęcia seminarium. Opłata za udział w seminarium obejmuje:
uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda. Opłata nie obejmuje zakwaterowania.
3.
Wpłat należy dokonywać na rachunek:
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin
PKO Bank Polski S.A.: 52 1440 1143 0000 0000 1402 5405
w tytule prosimy wpisać: Numer faktury proformy oraz nazwisko uczestnika.
4.
Przesłanie Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w seminarium oraz stanowi warunek
dopuszczenia do uczestnictwa w seminarium oraz jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
5.
Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium należy dokonać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres e-mail: m.mosiadz@psew.pl. W przypadku
rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Seminarium zgłoszonego nie później 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku
rezygnacji po tym terminie koszty nie będą zawracane i Uczestnik będzie obciążony 100% ceny pakietu uczestnictwa w Seminarium. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny
z rezygnacją z udziału.
6. Oświadczam
niniejszym,
że
zapoznałem
się
z
treścią
Regulaminu
(dostępny
na
stronie
internetowej
http://psew.pl/wpcontent/uploads/2019/09/Regulamin_Szkolenie.pdf) i akceptuję jego treść.
7.
Niniejszym wyrażam zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji ww dokumentacji, także tej zawierającej mój wizerunek,
na stronach www oraz w materiałach drukowanych PSEW oraz jej partnerów handlowych.
8.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z siedzibą: ul. Chmielewskiego 22a,
70-028 Szczecin, jako administratora danych osobowych oraz jego partnerów handlowych, w celu obsługi niniejszego zamówienia, w celach marketingowych oraz
sprzedażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu
do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia RODO oraz
Polityki Prywatności Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
9.
Tak, chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach organizowanych przez powermeetings.eu oraz jej partnerów handlowych i wyrażam zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych wysyłanych przez powermeetings.eu oraz jej partnerów handlowych na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę
wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia RODO oraz Polityki Prywatności PSEW.
10. Niniejszym akceptujemy przesyłanie, przez PSEW faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
(Dz. U. nr 249, poz. 1661). Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres j.w.
Dodatkowych informacji udzielają Marta Mosiądz (m.mosiadz@psew.pl, tel. + 48 661 660 460) oraz Liliana Nowak (l.nowak@psew.pl, tel. +695 105 535).
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Data i miejsce

Podpis

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Organizator:

ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin
e-mail: event@psew.pl
www.psew.pl

