
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W  
XIV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI TECHNICZNEJ 

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU 
9 grudnia 2015 r. Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska, ul. Kawęczyńska 36 

 
Zgłoszenie dotyczy mo żliwo ści uczestnictwa w PANELU I, II i III. Ze wzgl ędów organizacyjnych 

prosimy o zaznaczenie Pa ństwa preferencji udziału w wybranym Panelu. 
PROMOCJA dla czytelników portalu www.VIRTUAL-IT.pl 

 
Nazwa firmy ________________________________________________________________________________________________ 

 
Adres  _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Kod  _______________________  miasto_________________________NIP_____________________________________________ 

 
 

Osoba 1________________________________________________Stanowisko  _________________________________________ 
 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 
 

Osoba 2________________________________________________Stanowisko  _________________________________________ 
 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 
 

Osoba 3________________________________________________Stanowisko  _________________________________________ 
 

Telefon___________________________  kom __________________________  e-mail  ____________________________________ 
 
 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie wydawnictwa Euro-Media sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rosoła 10a, 02-786  

w Warszawie oraz na ich wykorzystanie w celach marketingowych i promocyjnych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych, 
 Dz.U. nr 133, poz. 883) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. 

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie od wydawnictwa Euro-Media sp. z o.o. Informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świad-

czeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

 
 
 

.........................................                                   ..........................                                               ........................................... 
pieczęć firmowa                                                             data                                                              podpis osoby upoważnionej 

 
      ODEŚLIJ ZGŁOSZENIE na e-mail: b.dziawgo@chlodnictwoiklimatyzacja.pl   

 
Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Euro-Media Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia. 
2. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: b.dziawgo@chlodnictwoiklimatyzacja.pl  
3. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać płatności. 
4. Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji. 
5. Organizator przyjmuje tylko pisemną rezygnację z konferencji nie później niż 7 dni przed terminem konferencji – nie pociąga to za 

sobą żadnych skutków finansowych. Po tym terminie rezygnujący pokrywa koszty organizacyjne w wysokości 150 zł +VAT. 
6. W przypadku nie złożenia pisemnej rezygnacji z konferencji Organizator wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni po konferencji. 
7. Osoby, które zgłoszą swój udział w terminie późniejszym niż 7 dni przed konferencją, a z niej zrezygnują pokrywają koszty orga-

nizacyjne w wysokości 150 zł +VAT. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu konferencji lub odwołania. 
9. W przypadku odwołania konferencji, Organizator zwróci wpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 
10. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przed konferencją. 

Uczestnictwo W ramach opłaty zapewniamy: udział w konferencji, materiały, aktualny         
miesięcznik Chłodnictwo & Klimatyzacja, przerwy kawowe, poczęstunek. 

 

360 zł/osoba  

200 zł /osoba  

+ 23% VAT 

Preferuj ę PANEL I  
INSTALACJE/SERWIS � PANEL II / III  

PROJEKTOWANIE  
SYSTEMÓW PPOŻ. / DATA CENTER � 


