
FORMULARZ REJESTRACYJNY 
19 października 2018, Ciechocinek

 HOTEL AUSTERIA*** CONFERENCE & SPA (ul. Bema 32, Ciechocinek)

   Nazwa firmy:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Adres:  …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy    ..………………….……  Miasto ………….…………………………….…  NIP:  …………………………………………………………... 

Osoba do kontaktu: …………….………………………………………… e-mail/tel. ………………..………………………………………………………. 

   Zgłaszamy udział następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko e-mail tel. 

1 

2 

3 

KOSZT UCZESTNICTWA (cena netto za jednego uczestnika) 

      Kategoria Cena netto 

Udział w Szkoleniu 19 października 2018 - Członkowie SMEW i PSEW      650,00 zł + VAT 

Udział w szkoleniu 19 października 2018 - Pozostali      800,00 zł + VAT 

Udział w imprezie integracyjnej 19 października 2018           150,00 zł + VAT

 WARUNKI ZGŁOSZENIA: 
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na e-mail: biuro@smew.org.pl  do dnia 15 października 2018.

2. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo maila potwierdzającego rejestrację z fakturą proforma. 

3. Opłatę należy wnieść w ciągu 7 dni od daty wskazanej na proformie, nie później niż do dnia 15 października 2018.

4. Wpłat należy dokonywać na rachunek:

Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej 

ul. Jasna 1/222, 00-013 Warszawa   

Idea Bank: 87 1950 0001 2006 0047 2599 0002 

w tytule prosimy wpisać: Numer faktury proformy oraz nazwisko uczestnika.  

5. Przesłanie Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w seminarium oraz stanowi warunek 

dopuszczenia do uczestnictwa w seminarium.

6. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe należy dokonać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@smew.org.pl. W przypadku 

rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Zjeździe zgłoszonego nie później niż 15 października 2018, Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku 

rezygnacji po tym terminie koszty nie będą zawracane i Uczestnik będzie ponosił 100% ceny pakietu uczestnictwa w Zjeździe.

7. Upoważniam Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

8. Wymienione koszty obejmują udział w szkoleniu 19 października, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, oraz obiad i opcjonalnie udział w imprezie wieczornej 
19 października. Cena nie zawiera kosztu zakwaterowania. Stowarzyszenie wynegocjowało z Hotelem Austeria *** Conference&SPA w Ciechocinku preferencyjną cenę za  

nocleg 220 zł za pokój dwuosobowy ze śniadaniem. W celu rezerwacji należy skontaktować się z recepcją hotelu: tel. 54 231 70 00, tel: 783 888 222, 

recepcja@hotelausteria.pl

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Małej Energetyki Wiatrowej (SMEW) – www.smew.org.pl  

Dodatkowych informacji udziela Ewa Magiera (biuro@smew.org.pl), tel. +48 504 800 220) 

Data i miejsce Podpis 
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