Formularz zgłoszeniowy
Prosimy o odesłanie do 18 września 2019 roku skanu wypełnionego formularza na adres: dok@vix.com.pl
Zgłoszenie jest ważne dopiero po mailowym potwierdzeniu przyjęcia przez VIX Automation i uiszczeniu opłaty za udział w konferencji

Firma

NIP
Adres

Kod

Miasto

Pierwszy uczestnik:

Drugi uczestnik (opcjonalnie):

1. Imię
2. Nazwisko
3. Stanowisko
4. Tel. komórkowy
5. E-mail
6. Preferencje żywieniowe
(np. dieta wegetariańska,
posiłek bezmięsny w piątek)

7. Nocleg
(1 nocleg / dwa noclegi)*

8. Pokój
(1-os lub 2 os.*)

9. Uczestnictwo w
wizycie referencyjnej

NIE / TAK* (jakie)

………………

NIE / TAK* (jakie)

………………

1 nocleg (02.10.19)
2 noclegi (02-03.10.19)

1 nocleg (02.10.19)
2 noclegi (02-03.10.19)

1 os.
2 os.

1 os.
2 os.

TAK / NIE *

TAK / NIE *

10. Uwagi
*podkreślić odpowiednie

Koszt uczestnictwa
CENY „FIRST MINUTE”,
obowiązujące do 07.09.19

1 nocleg (02.10)

2 noclegi (02-03.10)

CENY STANDARDOWE

1 nocleg (02.10)

2 noclegi (02-03.10)

Pokój1-osobowy

900 zł

1100 zł

Pokój 1-osobowy

1100 zł

1300 zł

Pokój2-osobowy

1300 zł

1700 zł

Pokój 2-osobowy

1600 zł

1900 zł

Ceny netto – należy doliczyć 23% VAT

Oświadczam, że opłata za uczestnictwo w/w osób w kwocie:....................................... zł (netto + 23% VAT) zostanie przelana na rachunek
organizatora w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

pieczątka firmowa

data i podpis Zamawiającego

Płatności należy dokonać za pośrednictwem przelewu na poniższe konto.
W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty zostanie przez Organizatora wystawiona faktura zaliczkowa na udział w konferencji (VAT 23%).

Dane do przelewu:
VIX Automation Sp. z o.o.
Żeliwna 43 40-852 Katowice
nr konta 51 1750 1048 0000 0000 1148 0087
tytuł: Opłata za udział w konferencji

Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę VIX Automation sp. z o.o.
(Administratora Danych Osobowych) do celów związanych z organizacją Konferencji Użytkowników GE Digital oraz obsługi
pokonferencyjnej. Dane są odpowiednio chronione. Wszelkie informacje dotyczące przechowywania danych, ich użytkowania,
a także przysługujących Państwu Prawach są zawarte tutaj: https://www.vix.com.pl/polityka-prywatnosci/

