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Formularz Zgłoszenie udziału w warsztatach 
„MERYTORYCZNIE O RADACH NADZORCZYCH” 

27-30 sierpnia 2015 r. 
Odyssey ClubHotel Wellness & SPA *****, Dąbrowa, k/ Kielc 

 
 

 

Imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika 

*)  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody               
niewłaściwe skreślić 

Adres e-mail * 
 

Stanowisko   

Zastrzeżenia dietetyczne 
 

Należność za udział netto zgodny z warunkami 
zgłoszenia** 
 

 
�  27/28    �  28/29    � 29/30 

 
�  TAK          �  NIE 

rezerwacja noclegów � będę z osobą towarzyszącą � 

Nazwa firmy 
 

 

Adres firmy 
 

 

NIP firmy  

Adres e-mail 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Fax 

 

*) zgoda dotyczy wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych Fundacji Polski Instytut 
Dyrektorów zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych 
 
(**) warunkiem otrzymania upustu jest dokonanie płatności do dnia 31 lipca 2015 r. 
�  Akceptuję otrzymanie faktury w postaci elektronicznej (plik pdf) 
� Znam i akceptuję warunki udziału w konferencji i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 
……………………………………………….. 

podpis uczestnika 
 
Niniejsze zgłoszenie prosimy przesłać na adres: pid@pid.org.pl. 
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Warunki uczestnictwa w warsztatach 
„MERYTORYCZNIE O RADACH NADZORCZYCH” 

27-30 sierpnia 2015 r. 
Odyssey ClubHotel Wellness & SPA *****, Dąbrowa, k/ Kielc 

 
 

Zgłoszenie do 
31 lipca 2015** 

(włącznie) 

Zgłoszenie po 
31 lipca 2015 

Zgłoszenie po 
15 sierpnia 2015 

Pierwsza i kolejne 
osoba z instytucji 

5 100 zł + 23 % VAT 6 000 zł + 23 % VAT 6 487 zł + 23 % VAT 

Uczestnicy PID 4 800 zł + 23 % VAT 5 700 zł + 23 % VAT 6 162 zł + 23 % VAT 

 
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. 
 
Podana cena obejmuje udział w warsztacie, panelach dyskusyjnych, dokumentację, noclegi 27-30 
sierpnia, wyżywienie, poczęstunek podczas przerw kawowych, monitorowany parking, wstęp do 
świata basenów i saun, Internet bezprzewodowy. 
 
Płatność należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego  potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia, jednak nie później niż na 14  dni przed rozpoczęciem warsztatu, co jest gwarancją udziału 
zgłoszonych osób. 
 
Bezkosztowe odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu. 
Odwołanie uczestnictwa na 7-14 dni wiąże się z 50% odpłatnością, natomiast w przypadku odwołania 
na mniej niż 7 dni, koszt nie jest zwracany. 
 
Należność prosimy przekazać na konto Fundacji Polski Instytut Dyrektorów  76 1050 1298 1000 0090 
3044 5309 ING Bank Śląski S.A.  

Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odwołaniem udziału w konferencji. Niniejsze zgłoszenie 
pisemne jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Fundacją Polski Instytut Dyrektorów, Pl. 
Powstańców Warszawy 2, Warszawa, NIP: 525-23-45-675, a Zgłoszeniodawcą. 
 
(**) warunkiem otrzymania upustu jest dokonanie płatności do dnia 31 lipca 2015 r. 
 

 
 

……………………………………………….. 
podpis uczestnika 

 
Niniejsze zgłoszenie prosimy przesłać na adres: pid@pid.org.pl. 
 


