
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI MIKOŁAJKOWEJ 

   

5-6 grudnia 2019 r., Hotel Bulwar****, Toruń 

Zgłoszenie prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail: kig-ps@kig-ps.pl w terminie do 18.11.2019 r. 

Jednostka zgłaszająca…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………........... 

Adres ………………………………………………………………………………………………….......................................... NIP ………………………………………………….. 

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

OSOBY ZGŁASZANE NA KONFERENCJĘ Konferencja Nocleg 5/6.12.2019 

1. ................................................................................ 
Imię i nazwisko 

..............................................   ................................ 
Stanowisko                                                  E-mail 

 590 zł netto + 23% VAT 
 pok. 1 os. (290 zł netto)  

 pok. 2 os. (320 zł netto) 

2. ................................................................................. 
Imię i nazwisko 

..............................................   ................................ 
Stanowisko                                                  E-mail 

 450 zł netto + 23% VAT 
 pok. 1 os. (290 zł netto) 

 pok. 2 os. (320 zł netto) 

3. ................................................................................. 
Imię i nazwisko 

..............................................   ................................ 
Stanowisko                                                 E-mail 

 450 zł netto + 23% VAT 
 pok. 1 os. (290 zł netto) 

 pok. 2 os. (320 zł netto) 

 

Formularz zgłoszenia stanowi akceptację warunków uczestnictwa oraz zobowiązuje do zapłaty. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać mailowo na 

adres kig-ps@kig-ps.pl lub na numer faksu (22) 742 10 45 w terminie do 18.11.2019 r. Zgłoszenie po tym terminie jest możliwe tylko po 

uzgodnieniu z organizatorem. Anulacji zgłoszenia można dokonać mailem, telefonicznie lub faksem do dnia 18.11.2019 r. Rezygnacja po tym 

terminie zobowiązuje do zapłaty. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszego zlecenia rozpatrywane będą wg prawa polskiego i przez Sąd 

właściwy dla siedziby zleceniobiorcy. Osoba podpisująca formularz zgłoszenia w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia 

do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych 

przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/ WE (RODO). Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta wyrażam zgodę na przesyłanie przez Krajową Izbę 

Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 

systemów wywołujących. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez 

Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Opłatę za konferencję wynoszącą .....................................  

przekażemy na konto:  

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

Bank Santander Polska S.A., nr konta: 

06 1500 1865 1218 6012 5233 0000  

do dnia 18.11.2019 r. 
 

Zaznaczyć proszę formę płatności za nocleg: 

Przelew       Gotówka  
 
 

pieczątka firmy data i podpis 
 

mailto:kig-ps@kig-ps.pl


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI MIKOŁAJKOWEJ 

   

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

1. Termin konferencji: 5-6 grudnia 2019 r.  

2. Miejsce konferencji: Hotel Bulwar****, ul. Bulwar Filadelfijski 18, 87-100 Toruń 

3. Opłata za udział w konferencji wynosi:  

- 590,00 zł netto + 23% VAT za osobę (725,70 zł brutto) dla pierwszej osoby, 

- 450,00 zł netto + 23% VAT za osobę (553,50 zł brutto) dla każdej kolejnej osoby. 

4. Opłata obejmuje:  

• udział w obradach,  

• wyżywienie w dniach 5-6 grudnia przewidziane w programie,  

• udział w kolacji i wieczorze tanecznym z Dj w dniu 5.12.2019 r. 

5. Opłata nie obejmuje kosztu noclegu w Hotel Bulwar****. 

6. Do kwoty netto należy doliczyć 23% podatku VAT (590 zł netto + 23% VAT = 725,70 zł brutto; 450,00 zł 

netto + 23% VAT = 553,50 zł brutto).  

7. Opłata za nocleg w Hotelu Bulwar**** wynosi w pokoju 1-os. 313,20 zł brutto (w tym 8% VAT), w pokoju 2-

os. 345,60 zł brutto (172,80 zł brutto/os., w tym 8% VAT). Cena za pokój obejmuje podatek VAT, śniadanie 

w formie bufetu, bezprzewodowy Internet; parking dodatkowo płatny 25 zł brutto. Doba hotelowa 

rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o 11:00 w dniu wyjazdu.  

 

Opłata za nocleg bezpośrednio do hotelu: gotówka/karta płatnicza po przyjeździe do hotelu lub przelew po 

otrzymaniu od hotelu na podany przez Państwa adres mailowy danych do przelewu. 

 

8. Formularz zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail:  

kig-ps@kig-ps.pl w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio 

z biurem.  

Opłatę prosimy przekazać na konto: 

Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań,  

Bank Santander Polska S.A., 06 1500 1865 1218 6012 5233 0000  

do dnia 18 listopada 2019 r. z dopiskiem: MIKOŁAJKI 

 

9. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu. 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wysłana informacja przez Organizatora na adres e-mail 

podany w karcie zgłoszenia. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy 

pomiędzy KIG PSiO a Zgłaszającym.  

10. Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailowo do dnia 18 listopada 2019 r. Rezygnacja 

po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w spotkaniu oraz za zarezerwowane noclegi. 

Anulacja musi zostać potwierdzona przez Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.  

11. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie.  

12. Dodatkowe informacje:  

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań 

e-mail: kig-ps@kig-ps.pl  

tel. +48 22 853 74 06 

 

 


