KARTA ZGŁOSZENIA
FORUM
RUSZTOWANIOWE
Spalice/Wrocław 7 września 2019 r.

Uczestnicy
Lp.

Imię

Nazwisko

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłania
w terminie do 31 lipca 2019 r. listownie lub pocztą elektroniczną na adres organizatora:

POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ
00-043 Warszawa, ul. T.Czackiego 3/5
tel./fax 22 828 03 41 e- mail biuro@pigr.pl

Firma/Instytucja:
...………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy

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

Dane do faktury
pełna nazwa:

…………………………………………………………………...

adres:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

NIP
Zgłaszam udział:

……... osób x 460 zł brutto* / 1 os. – członkowie PIGR
……… osób x 521 zł brutto* / 1 os. – pozostałe firmy
proszę o wystawienie faktury pro-forma

Należność prosimy przesłać w terminie do 31 lipca 2019 r. na konto PIGR:
PEKAO II O/Poznań 15 1240 1763 1111 0010 0214 1359
z dopiskiem Forum Rusztowaniowe
*Opłata obejmuje udział w części pokazowej i seminaryjnej, przerwę kawową, obiad
oraz udział w uroczystej kolacji. Opłata nie obejmuje noclegu. Rezerwacji noclegu
należy dokonywać indywidualnie (informacja obok).
Oświadczam, iż w przypadku braku obecności zgłoszonej osoby (osób) na Forum lub
rezygnacji z udziału zostaną pokryte koszty uczestnictwa. Bezkosztowa anulacja możliwa jest
pisemnie do dnia 31.07.2019 r.

Warunkiem rejestracji jest przesłanie karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty do 31.07.2019 r.
Zgłoszenia nadesłane po 31.07.2019 będą przyjmowane w miarę dostępnych miejsc.

NOCLEG
Na hasło „RUSZTOWANIA”, do 31.07.2019 r. zarezerwowana jest dla Uczestników
Forum pula pokoi w hotelu BOUTIQUE HOTEL’S WROCŁAW, ul. Kwiska 1/3:
Cena za pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 180 zł brutto.
Cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 210 zł brutto.
Rezerwacji należy dokonywać indywidualnie, telefonicznie i mailowo:
tel. 71 351-70-11 i/lub 512-208-040, email: kwiska@hotels24.com.pl
Rezerwacje dokonane, lecz nieopłacone do 31.07.2019 zostaną przez hotel
anulowane.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Polska
Izba Gospodarcza Rusztowań, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. 22 828 03 41,
biuro@pigr.pl
Dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny dla
zabezpieczenia roszczeń.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do zrealizowania usługi.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod
adres e-mail: biuro@pigr.pl
Zobowiązujemy się jako podmiot zgłaszający o poinformowaniu uczestników forum o przekazaniu ich
danych osobowych w celu przetwarzania na potrzeby realizacji wydarzenia.

Rezerwuję miejsce w autokarze dla ………….. osób
(autokar z centrum Wrocławia do Spalic 7.09 oraz ze Spalic do Hotelu 7.09 - dokładne
godziny transferu zostaną podane w terminie późniejszym)

………………………..

………………………………

Miejscowość i data

Podpis i pieczątka Zgłaszającego

