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KARTA ZGŁOSZENIA FIRMY 
 
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 2019 pt. „Diagnostyka transformatorów w teorii i praktyce” 

05-07.06.2019 r. Hotel Afrodyta Business & Spa w Radziejowicach 

 
FIRMA ZGŁASZAJĄCA 

 
Firma, na którą zostanie wystawiona faktura 

 
Firma, do której zostanie wysłana faktura 
(o ile są inne dane do wystawienia faktury) 

 
Nazwa: 
 

 
Nazwa: 

 
Adres: 
 

 
Adres: 

 
Telefon:                            Email: 

 
Telefon:                                       Email: 

 
NIP: 

 
NIP: 

 
OSOBA REFERUJĄCA 

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

 
Telefon 

 
Email 

Pokój 1-os. 
05/06.06.19 

Pokój 1-os. 
06/07.06.19 

 
 
 

     

 
PAKIETY PROMOCYJNE 

Pakiet I – 2000 zł netto (stoisko + rollup + materiały + prezentacja) 
- wystąpienie specjalistyczne przedstawiciela firmy (do 15 min) 
Tytuł prezentacji 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
- powierzchnia wystawowa niezabudowana do 4 m2 (stół, krzesła) 
- możliwość rozpowszechniania katalogów, cenników, materiałów reklamowych, postawienie rollupa 
 

 

Pakiet II – 1000zł netto (stoisko + rollup+ materiały)  
- powierzchnia wystawowa niezabudowaną do 4 m2 (stół, krzesła) 
- możliwość rozpowszechniania katalogów, cenników, materiałów reklamowych, postawienie rollupa 
 

 

 
▪ Koszt uczestnictwa w konferencji: 2500 zł netto + 23 % VAT 
▪ Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń  

 
FORMA PŁATNOŚCI 

Przelew na konto bankowe firmy Megger Sp. z o.o. 
Dane do przelewu: Megger Sp. z o.o., ul. Słoneczna 42A, 05-500 Stara Iwiczna, NIP: 527-20-18-347  
Numer rachunku: mBank, 17 1140 1010 0000 3670 2200 1001 

 
▪ Prosimy o odesłanie karty na adres e-mail:seba.pl@megger.com do 30.04.2019 r. 

 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, w terminie późniejszym niż 30.04.2019r opłata nie podlega 
zwrotowi. Organizator ma prawo do odwołania konferencji lub zmiany jego terminu z przyczyn niezależnych. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Megger Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej 05-500, ul. Słoneczna 42A, 
mail: seba.pl@megger.com Pani/Pana danych kontaktowych (tj. imienia, nazwiska, firmy, NIP, REGON, danych adresowych, telefonu i adresu e-
mail), w celu informowania Panią/Pana o produktach, usługach i innych ważnych wydarzeniach organizowanych przez Megger Sp. z o.o. Dane 
będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur i innych dokumentów związanych z realizacją 
zamówień/umów na dostawy i usługi oferowane przez Megger Sp.z o.o. Udzielenie zgody jest w pełni dobrowolne, zaś jej nieudzielenie nie rodzi 
żadnych negatywnych konsekwencji – nie będzie Pani/Pana jedynie informowana/y o produktach i usługach oferowanych przez Megger Sp. z o.o. 
W każdym momencie może Pani/Pan udzieloną zgodę cofnąć, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w celu określonym w treści cofniętej zgody. 

 
 
………………………………………            ……………………………….. 
         Miejscowość i data                           Podpis osoby upoważnionej 

 


