
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 
Konferencja: 

„USC wobec wyzwań informatycznych” 

Miejsce i data konferencji: 16-18 maja 2018 r.  
Hotel Europejski 
Ul. Piłsudskiego 88 , Wrocław 

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:  

E-mail:  

Telefon 
kontaktowy: 

 

* Rodzaj pakietu 
konferencyjnego  bez noclegu z noclegami w pokoju 2 osobowym z noclegami w pokoju 1 osobowym       

 

*proszę zaznaczyć właściwą rubrykę 
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: 

Imię i nazwisko:  

E-mail:  

Telefon kontaktowy:  

DANE DO FAKTURY VAT: 

Nazwa urzędu:  

Adres:  

NIP:  

Oświadczam, że udział w konferencji „USC wobec wyzwań informatycznych”, która odbędzie się 16-18 maja 2018 finansowany jest w 
100% ze środków publicznych (zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt. 29 litera c. Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. (Dz. U. 
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 
 

………………………………………………………………………………… 
Data i podpis osoby upoważnionej 

 

Rezerwacji można dokonać pod nr tel 71 79 31 351 lub mailowo marketing@cohm.pl na hasło: konferencja USC. 

OPŁATA KONFERENCYJNA: 495 zł/osoba ( bez noclegu) 

OPŁATA KONFERENCYJNA: 795 zł/osoba ( z 2 noclegami w pokoju 2 osobowym) 

OPŁATA KONFERENCYJNA: 975 zł/osoba ( z 2 noclegami w pokoju 1 osobowym) 

 – płatna na podstawie faktury proforma , na konto: 

    Millenium Bank SA 97 1160 2202 0000 0000 8103 4701 

W tytule przelewu prosimy podać nr faktury i nazwisko uczestnika 

WARUNKI I PŁATNOŚCI UCZESTNICTWA 

Potwierdzenie udziału przyjmowane jest do 15.04.2018. Do tego dnia należy przesłać pisemne zgłoszenie. Płatność dokonywana jest  na 

podstawie  faktury proforma wystawionej przez Hotel przed planowanym przyjazdem Uczestnika Konferencji lub na miejscu w momencie 

przyjazdu. 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej do dnia 08.05.2018.Rezygnacja po tym terminie będzie skutkowała obciążeniem Państwa 

całkowitym kosztem. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu. 

Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa i upoważniamy Hotel Europejski do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Hotel Europejski, w celu realizacji zgłoszenia. Oświadczam, że zostałem 

poinformowany przez Hotel Europejski o prawie wglądu i zmiany danych osobowych. 

………………………………………………………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 Rezerwacji można dokonać pod nr tel. 71 79 31 351 lub mailowo: marketing@cohm.pl na hasło: konferencja USC. 

 


