
DIAGNOSTYKA I REMONTY  
URZĄDZEŃ CIEPLNO- 

-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI
Elastyczne bloki energetyczne na Rynku Mocy

S Y M P O Z J U M
INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

XX
Katowice,  

Courtyard by Marriott  
Katowice City Center, 

3-5 października 
2018 r.

Łączna wartość netto 

+ 23% VAT

Lp. Nazwisko i Imię Stanowisko Adres e-mail

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Koszt uczestnictwa w Sympozjum obejmuje: wyżywienie, udział w sesjach, materiały konferencyjne w formie 
elektronicznej, udział w imprezach towarzyszących

Koszt uczestnictwa: 1900 zł + 23% VAT/osoba.

Rabaty: 

 - Przy jednoczesnym zgłoszeniu powyżej 2 osób z jednej firmy 10% rabatu*

 - Przy jednoczesnym zgłoszeniu powyżej 4 osób z jednej firmy  20% rabatu*

 - Dla jednego autora referatu 10% rabatu

* zgłoszenie i zapłata do 15.08.2018 r. uprawniają do dodatkowego 10% rabatu.

PEŁNA NAZWA FIRMY (płatnika)

NIP Ulica, Numer

Kod pocztowy Miejscowość

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

DANE FIRMY

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU



Imię i Nazwisko Stanowisko

Telefon Adres e-mail

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Sekretariatu XX Sympozjum  
do dnia 15 września 2018 r.
Po zarejestrowaniu karty zgłoszeniowej Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa, które będzie 
podstawą do dokonania opłaty.  Wysłanie karty zgłoszeniowej do Sekretariatu XX Sympozjum  
jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty należności brutto za udział osób wskazanych w zgłoszeniu, 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, na konto PKO BP S.A. I O/Katowice, nr konta:  
96 1020 2313 0000 3102 0019 1726 z dopiskiem „XX Sympozjum” wraz z podaniem NIP firmy,  
ale nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem XX Sympozjum.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w przypadku opóźnienia w płatności Organizator zastrzega sobie 
możliwość anulowania potwierdzenia zgłoszenia. 

W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Sympozjum  
wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi.  
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Sympozjum nie jest podstawą do żądania zwrotu wniesionych 
opłat. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej.  
Można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.

Szczegółowe warunki udziału są zawarte w Regulaminie udziału w Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym 
dostępnym na www.sympozjum.pronovum.pl.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT.  
Upoważniamy Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. do wystawienia faktury 
VAT bez podpisu odbiorcy. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa, w tym zawartymi w Regulaminie udziału 
w Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym oraz karcie zgłoszeniowej, i akceptujemy je.

Pieczątka firmy

Podpis osoby upoważnionej  
do dokonania zgłoszenia

Miejscowość, data

WARUNKI UCZESTNICTWA

OSOBA DO KONTAKTU

ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o., ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice  
NIP 634-012-88-25

SEKRETARIAT XX SYMPOZJUM: 
Marzena Osman, tel. 32 2518 739, wew. 204, tel. kom. 605 181 363; Iwona Bąk, tel. 32 2518 739, wew. 315, tel. kom. 605 181 141 

sympozjum@pronovum.pl   fax: 32 2513 619 

w w w . s y m p o z j u m . p r o n o v u m . p l
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