Dolnośląskie Forum Gospodarcze
Piątek, 15 września 2017 r. - Wałbrzych, Zamek Książ

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie karty zgłoszeniowej
na adres forum@naszbiznes24.pl oraz dokonanie opłaty.

NAZWA FIRMY

NIP

ADRES

TELEFON

IMIĘ I NAZWISKO

TEL. KONTAKTOWY

STANOWISKO

ADRES E-MAIL

Prosimy o dokonanie wyboru i zaznaczenie właściwego pakietu lub noclegu.

□

PAKIET MERYTORYCZNY (bezpłatny)

□

PAKIET PREMIUM (200 zł netto)

□

NOCLEG ZE ŚNIADANIEM Zamek Książ w Wałbrzychu*
14/15.09.2017 (czwartek/piątek)
14/15.09.2017 (czwartek/piątek)

□ pokój 1-osobowy (160zł brutto)

□ pokój 2-osobowy (250zł brutto)

15/16.09.2017 (piątek/sobota)

15/16.09.2017 (piątek/sobota)

□ pokój 1-osobowy (160zł brutto)

□ pokój 2-osobowy (250zł brutto)

*Ze względu na uwarunkowania obiektu (Zamek Książ) dostępność miejsc parkingowych i noclegowych jest
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zapełnienia obiektu, organizator może wskazać inne
miejsca noclegowe w pobliżu.

INFORMACJE | REZERWACJA MIEJSC
tel. + 48 74 644 70 80, 695 707 004, 603 60 60 70, e-mail: forum@naszbiznes24.pl
OŚWIADCZENIE

□Akceptujemy Regulamin Dolnośląskiego

Forum Gospodarczego. Oświadczamy, że należność za udział ................
osób w kwocie ........................ zostanie wpłacona na wskazany przez Organizatora rachunek, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
Rezygnacja z uczestnictwa w Forum dokonana po dniu 8 września 2017 r lub nieobecność Uczestnika na Forum
skutkuje:
I. wobec Uczestników korzystających z Pakietu Premium, noclegu ze śniadaniem, uroczystej kolacji koniecznością uregulowania należności za zadeklarowany udział w Forum,
II. wobec Uczestników korzystających z Pakietu Merytorycznego – koniecznością uregulowania opłaty
manipulacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych + 23% VAT (za każdą zgłoszoną osobę), na podstawie
wystawionej przez Organizatora wykonawczego faktury VAT. Powyższa opłata zostanie przekazana na cele
statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Organizatora wykonawczego.

□

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz handlowych drogą telefoniczną, pocztową lub
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 z późniejszymi zmianami) do celów informacyjnych marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez
FRW Media Group Sp. z o.o. na potrzeby działań marketingowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom.
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych
osobowych.

□ Ja niżej podpisany/na, zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994
roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i
powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych z moim wizerunkiem podczas Dolnośląskiego Forum Gospodarczego.
Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w
materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Organizatora – frwmedia.pl, naszbiznes24.pl,
frw.pl a także informacjach prasowych rozsyłanych do mediów. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a
w zdolności do czynności prawnych oraz, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Data oraz pieczątka

Podpis osoby upoważnionej

