www.targienergii.pl

FORMULARZ UCZESTNICTWA
Zgłaszam(y) udział w XI TARGACH ENERGII 2014 w dniu 25 i 26 września 2014 r. następujących osób:

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Telefon kontaktowy

e-mail

1.
2.
3.
Firma:............................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................
NIP: ..............................................................................................................................
Telefon: ................................................. e-mail: .........................................................
Koszt udziału uczestnika obejmuje:  pełny udział w Targach (części seminaryjnej, targowej, panelach
dyskusyjnych)  materiały konferencyjne i promocyjne  gastronomię i udział w imprezach
Należność za udział w Targach wynosi:
 Uczestnictwo……………………………

……… osób × 990 zł = ……………………+ 23 % VAT = ……………………

 Nocleg w pokoju jednoosobowym ……… osób × 360 zł = ……………………+ 23 % VAT = ……………………
 Nocleg w pokoju dwuosobowym

……… osób × 240 zł = ……………………+ 23 % VAT = ……………………

RAZEM: ………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………………………………)
Oświadczam(y), że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy TOE do wystawienia faktury VAT bez podpisów. Jednocześnie przyjmujemy do
wiadomości, że w przypadku rezygnacji z Targów po 5.09.2014 r. materiały zostaną przesłane pocztą, a koszt nie zostanie zwrócony.
Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy udziału w Targach Energii 2014. Umowa zostaje skutecznie zawarta poprzez przyjęcie
oferty, tj. wypełnienie i odesłanie (pocztą lub faxem lub mailem) wypełnionego formularza do TOE.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Targów) w każdym czasie przy zwrocie pełnej kwoty opłaty za
udział.
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach obsługi XI Targów Energii zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) przez IEPiOE oraz TOE.

Data i miejsce:

Podpis osoby upoważnionej:

Pieczęć Instytucji:

…………………………

…………………………

…………………………

Należność prosimy przekazać na rachunek Towarzystwa Obrotu Energią w Banku Pekao SA nr konta:

56 1240 6218 1111 0000 4613 2529

(z dopiskiem: TARGI ENERGII 2014)

Prosimy o przesłanie formularza do dnia 5.09.2014 r. na FAX nr:
(22) 826 61 55 lub adres e-mail: toe@toe.pl oraz wpłatę do dnia 12.09.2014 r.
kwoty z pozycji RAZEM
Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Gasiuk

Cezary Wasilewski

Towarzystwo Obrotu Energią

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa
tel.(22) 827 57 93, fax (22) 826 61 55
e-mail: toe@toe.pl www.toe.pl

ul. Mokotowska 4/6 lok. 116, 00-641 Warszawa
tel.(22) 875 91 10, fax (22) 211 19 33
e-mail: iep@iep.org.pl www.iep.org.pl

UWAGA () kolejność zgłoszeń decyduje o miejscu zakwaterowania

