ORGANIZATOR:

Formularz zgłoszeniowy
(dotyczy jednej osoby)

MIEJSCE WYDARZENIA:

Wydarzenie:

Ogólnopolski KONGRES - STOP niskiej emisji!
„Budujemy Polskę Przyjazną Środowisku i Mieszkańcom”

Miejsce:

Stadion Narodowy – Warszawa
Al. Ks.J. Poniatowskiego 1
Centrum Konferencyjne

PATRONAT HONOROWY:

- Sala Amsterdam - Poziom +2
- Strona Wschodnia Stadionu (od Al. Zielenieckiej)

Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki
Klimatycznej

Termin:

24 marzec 2015 r.

Godzina:

10.00 – 16.00 (zapewniamy przerwy kawowe oraz obiad)

Udział w Kongresie: Bezpłatny

MARCIN KOROLEC

Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………………………………………
Najwyższa Izba Kontroli

Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………....
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych

Adres podmiotu: ……..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………………………

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy

Fax. ……………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wypełniony formularz prosimy wysłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:
kongres@europa.org.pl
Krajowa Agencja
Poszanowania Energii

DODATKOWE INFORMACJE: www.eko-samorzadowiec.pl | www.przyjaznemiastanastart.onet.pl
ORGANIZATOR: Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

Marta Majerczyk, tel.kom. 602 699 570, e-mail: kongres@europa.org.pl

Postanowienia ogólne :
PARTNERZY PROJEKTU:

Uprzejmie przypominamy, iż bezpłatne uczestnictwo w Kongresie odbywa się na podstawie
zaakceptowanego przez Państwa podczas rejestracji regulaminu:

 Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
 Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia wyłącznie na adres
mailowy podany na karcie zgłoszeniowej,

 Samo wysłanie zgłoszenia nie uprawnia do udziału w konferencji. Należy oczekiwać wiadomości
e-mail potwierdzającej uczestnictwo,

 Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy uczestnictwa w konferencji. Umowa
zostaje skutecznie zawarta poprzez przyjęcie oferty, tj. wypełnienie i odesłanie wyłącznie
pocztą e-mail wypełnionego formularza na adres kongres@europa.org.pl
 Udział w Kongresie jest Bezpłatny – dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz
Organizatora. W przypadku nieobecności Uczestnika na Kongresie i braku powiadomienia o tym
Organizatora pocztą e-mail na adres kongres@europa.org.pl do dnia 23.03 do godz. 12:00, zostanie
on obciążony kwotą w wysokości 150 zł, którą uiści na numer rachunku bankowego Organizatora.

PROJEKT
DOFINANSOWANY ZE
ŚRODKÓW:

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych - organizatora konferencji.

 W trakcie konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania
przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków
uczestników w celu ich wykorzystania na stronach WWW,

Data ................................................................

Miejsce .......................................................................

Treść niniejszego formularza jest mi znana i akceptuję ją w całości
Pieczątka firmowa:

………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej:

.............………………….…………………………………..

Pieczątka i podpis wymagane jedynie w formularzach wydrukowanych i zeskanowanych po wypełnieniu.
W przypadku formularzy wypełnianych elektronicznie i wysyłanych do Biura Organizacyjnego w dokumencie
.doc nie ma konieczności ich zamieszczania.

