Formularz A
ZGŁOSZENIE – UMOWA
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 2 kwietnia 2010r.

1. Uczestnik
Imię i nazwisko / nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP.…………………………………………………
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel…………………………………….. Fax………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie (imię, nazwisko,tel.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Płatnik
Płatnik (pełna nazwa)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP.………….....Regon ……………………..
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel……………………………………….. Fax………………………………………………….. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za płatność (imię, nazwisko, tel.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr KRS – Ewidencja Działalności Gospodarczej …………………………………………………………………………………....................................................................

3. Zamówienie kart uczestnictwa
Pakiet 06-08.04.2010
Liczba uczestników

Rodzaj pokoju

Koszt całkowity

W tym noclegi

W tym udział *

1 osoba

single

1470

580

890

2 osoby

twin

1975

640

1335

2 osoby

2 x single

2495

1160

1335

3 osoby

twin + single

3000

1220

1780

3 osoby

3 x single

3520

1740

1780

Wybieram opcję **

Pakiet 07-08.04.2010
Liczba uczestników

Rodzaj pokoju

Koszt całkowity

W tym noclegi

W tym udział *

1 osoba

single

1180

290

890

2 osoby

twin

1655

320

1335

2 osoby

2 x single

1915

580

1335

3 osoby

twin + single

2390

610

1780

3 osoby

3 x single

2650

870

1780

Liczba osób ………

-

……………..

-

890 x ……..

Wybieram opcję **

* ceny brutto
** wybraną opcję proszę zaznaczyć znakiem X

Pakiet uczestnika obejmuje:
•
•
•
•
•

udział we wszystkich wykładach i prezentacjach konferencji oraz komplet materiałów szkoleniowych
kaŜdy uczestnik otrzymuje prestiŜowy certyfikat potwierdzający udział w kongresie oraz zdobytą wiedzę,
wstęp na wieczorną galę,
2 noclegi w Hotelu Ossa Congress & SPA,
pełne wyŜywienie oraz moŜliwość korzystania z zaplecza Wellness (baseny, sauny).

Dla członków Polskiego Stowarzyszenia SPA & Wellness przewidziano 30% rabat na uczestnictwo w konferencji dla 1 osoby lub 20%
rabat na uczestnictwo przy wykupieniu pakietu 2 i więcej osób. Rabat dotyczy wyłącznie ceny na udział w konferencji (nie jest
naliczany od cen noclegu).
Oświadczamy, Ŝe zaznajomiliśmy się z Regulaminem Kongresu oraz treścią niniejszego formularza i akceptujemy go w całości. Potwierdzenie przyjęcia niniejszego zgłoszenia
jest równoznaczne z zawarciem umowy. WyraŜamy zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od Comfortum na adres e-mailowy oraz na przetwarzanie tego adresu w naszej
bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

…………………………………………………………………
Data, pieczątka i podpis Zamawiającego

…………………………………………………….
Pieczątka i podpis Organizatora
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