Wypełniony formularz należy przesłać do Agencji Promocji Zieleni na adres: konferencje@zielentozycie.pl lub Al. Jana Pawła II 80, lok. 71, 00-175 Warszawa, kontakt tel.: (22) 435 47 20-21

Formularz zgłoszeniowy na spotkania dla profesjonalistów
towarzyszące 25. Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE
31 sierpnia - 2 września 2017 r. EXPO WARSZAWA XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14
imię i nazwisko uczestnika.......................................................................................................................................................stanowisko......................................................................
nazwa instytucji/ﬁrmy.............................................................................................................................................................................................................................................................
ulica/miejscowość........................................................................................................................................................................... kod
poczta............................................................................................................. tel.

..............................................................................

......................................................................................................................................................................

e-mail........................................................................................................................................ NIP .............................................................................................................................................

Zgłaszam udział w bezpłatnym wydarzeniu towarzyszącym:

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

WIEDZA DLA PRODUCENTÓW

31 sierpnia (czwartek), godz. 1100–1400

WIEDZA DLA HANDLU

31 sierpnia (czwartek), godz. 1400–1700

KONFERENCJA MOCNO ZIELONE MIASTO

1 września (piątek), godz. 1000–1600

Zgłaszam udział w płatnym seminarium:

WARSZTATY PROJEKTOWE z Ann-Marie Powell
TYLKO 25 MIEJSC!

1 września (piątek), godz. 1030–1700
UCZESTNICTWO FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (bez VAT):

390,00 zł (+ 23% VAT) dla jednej osoby

390,00 zł dla jednej osoby

DZIEŃ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

2 września (sobota), godz. 1000–1500
UCZESTNICTWO FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (bez VAT):

259,00 zł (+ 23% VAT) dla jednej osoby

259,00 zł dla jednej osoby

DZIEŃ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU
I WARSZTATY

2 września (sobota), godz. 1000–1500
1 września (piątek), godz. 1030–1700
UCZESTNICTWO FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (bez VAT):

619,00 zł (+ 23% VAT) dla jednej osoby zgłaszającej swój

udział w dwóch wydarzeniach: DNIU ARCHITEKTA
KRAJOBRAZU i Warsztach projektowych

619,00 zł dla jednej osoby zgłaszającej swój udział

w dwóch wydarzeniach: DNIU ARCHITEKTA
KRAJOBRAZU i Warsztatach projektowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach marketingowych.

0 zł netto, zostanie przekazana w przeciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
Oświadczam, że kwota ..................................................................
na konto Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. Bank Pekao S.A., XVIII Oddział w Warszawie PL 62124020631111001001211859
Oświadczam, że nabyte od Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok 71, 00-175
Warszawa usługi szkoleniowe mające charakter usługi kształcenia zawodowego, są finansowane ze
środków publicznych w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia
11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub w co
najmniej 70%, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia
04.04.2011 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).
TAK

Zapisz formularz na komputerze,
wypełnij i odeślij e-mail.

..............................................................................

podpis i pieczątka osoby upoważnionej

DRUKUJ FORMULARZ

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 21 SIERPNIA 2017 - konferencje@zielentozycie.pl
1. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest przesłanie Organizatorowi niniejszego zgłoszenia oraz kopii dowodu wpłaty. 2. W przypadku oddalenia zgłoszenia z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota
wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 14 dni. 3. Rezygnację z uczestnictwa w Spotkaniu należy przesłać listem poleconym. Nieobecność na Spotkaniu bez przesłanej rezygnacji
skutkuje pełną opłatą. 4. W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 21.08.17, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. 5. W przypadku
wycofania zgłoszenia po dniu 18.08.16, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

