
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

w II Międzynarodowym Kongresie ENVICON Water 

UWAGA: zapraszamy do elektronicznej rejestracji poprzez stronę www.abrys.enviconwater.pl  
oraz www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje 

Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-
mail s.kokocinska@abrys.pl 

 

JEDNOSTKA ZGŁASZAJĄCA: …………………………………………………………………………………………...… 

ADRES: ..................................................................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................................................... 

OSOBA DO KONTAKTU........................................................................................................................................... 

TELEFON .....................................................................................E-MAIL ................................................................ 

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONGRESIE (IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO): 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Koszt udziału w Kongresie wynosi: 

1190 zł netto + 23% VAT (1463,70 zł brutto) 

990 zł netto + 23% VAT (1217,70 zł brutto) dla członków Stowarzyszenia 
 
 

Opłatę wynoszącą RAZEM .......................................zł. przekażemy na konto:  

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 69 1020 4027 0000 1102 0336 0286 

do 31 marca 2017 r. lub 29 kwietnia 2017 r. z dopiskiem: „KONGRES 09/17” 

Prosimy o wystawienie faktury pro forma     

 

 

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu 
zgodnie z Ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Abrys Sp. z .o.o. informacji 
handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. 

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz teleinformatyczną ofert oraz innych informacji handlowych od Abrys Sp. z o.o. 

Udzielam Abrys Sp. z o.o. prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonywanych podczas 

organizacji konferencji. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć lub filmów dowolną 

techniką, na dowolnym nośniku i za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną 

przez Abrys Sp. z o.o., zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich. 

 

 

 

 

………………………………………………                 …………………………………………….. 

                       Prezes/Dyrektor/Właściciel                                                                                       Główny Księgowy/Skarbnik 


