Hotel Double Tree by Hilton****
Łódź, 24–27 marca 2019
FORMULARZ AKREDYTACJI
dla każdego uczestnika z danej firmy prosimy o wypełnienie osobnego formularza;
przy rezerwacji pokoju 2-osobowego, prosimy o wpisanie imion i nazwisk dwóch osób rezerwujących pokój

Imię i nazwisko

1.
2.

Stanowisko

1.
2.

Telefon kontaktowy
Adres e-mail - na który zostanie przesłana faktura
proforma i do kontaktu
Nazwa firmy – do wystawienia faktury VAT
Adres – ulica, numer
Adres – kod, miasto
NIP
Adres do korespondencji (jeśli inny niż wyżej)

REZERWACJA HOTELOWA
Wybór miejsca noclegów w terminie od 24 do 27 marca 2019 roku
(prosimy wpisać datę przyjazdu i wyjazdu oraz liczbę noclegów)
Hotel Double Tree
by Hilton, Łódź
pokój 1 osobowy

cena netto za 1 dobę
(nocleg + śniadanie)
400 zł

pokój 2 osobowy

520 zł

pokój typu suite 1 os.

600 zł

pokój typu suite 2 os.

700 zł

data przyjazdu

data wyjazdu

liczba noclegów

Akceptuję wymienione na str. 2 warunki akredytacji, stanowiące integralną część Formularza Akredytacji i upoważniam
organizatora - Fundację Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO z siedzibą przy ul.
Morelowskiego 11, 52-429 Wrocław do wystawienia faktury VAT.

........................
data

…...........................................................
czytelny podpis
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Hotel Double Tree by Hilton****
Łódź, 24–27 marca 2019

WARUNKI AKREDYTACJI
• koszt akredytacji dla operatorów telekomunikacyjnych:
- w terminie dokonania opłaty za akredytację do 28 lutego 2019: 1 300 zł netto + 23% VAT (osoba);
- w terminie dokonania opłaty za akredytację po 28 lutego 2019: 1 600 zł netto + 23% VAT (osoba);
• koszt akredytacji dla pozostałych uczestników:
- w terminie dokonania opłaty za akredytację do 28 lutego 2019: 2 000 zł netto + 23% VAT (osoba);
- w terminie dokonania opłaty za akredytację po 28 lutego 2019: 2 400 zł netto + 23% VAT (osoba);
• opłata akredytacyjna zawiera: posiłki, możliwość udziału w obradach, prelekcjach, wystawie, spotkaniach,
wydarzeniach objętych programem, materiały konferencyjne. Akredytacja nie zawiera kosztu noclegów.
• warunkiem uczestnictwa w forum i wystawie jest opłata przelewem kosztów: akredytacji i rezerwacji hotelowej, na
podstawie wystawionej przez organizatora faktury proforma, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r. (w
przypadku dokonania rejestracji przed tym terminem) lub do 14 marca 2019 r. (w przypadku dokonania rejestracji po
28 lutego), na konto Fundacji PROTELKO w banku PKO BP SA Zielona Góra, nr rachunku: 12 1020 5402 0000 0602
0198 3394.
WARUNKI REZERWACJI HOTELOWEJ
• ceny gwarantowane przy rezerwacji minimum dwóch noclegów,
• o przydziale miejsc decyduje kolejność zgłoszeń,
• warunkiem przyjęcia rezerwacji hotelowej jest opłata akredytacji i kosztu noclegów, (będącego iloczynem liczby
noclegów i ceny za dobę + VAT),
UWAGA
• wystawa – zgłoszenia na formularzu: załącznik do akredytacji – wystawca,
• odwołanie uczestnictwa odbywa się wyłącznie na piśmie i musi wpłynąć do organizatora do 28 lutego 2019 r. (w
przypadku dokonania opłaty przed tym terminem) lub do 14 marca 2019 r. (w przypadku dokonania opłaty po 28
lutego). Przy odwołaniu po tym terminie, wpłaty: akredytacji, hotelowa i za stoiska nie podlega zwrotowi.
Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego Uczestnika na podstawie pisemnej korekty,
• organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian w programie forum,
• akredytacja nie uprawnia do prowadzenia działalności reklamowej oraz marketingowej podczas forum i
wystawy lub w związku z jej przebiegiem bez pisemnego uzgodnienia z organizatorem wykonawczym,
• udział w forum i wystawie nie upoważnia do korzystania z logo organizatora, w zakresie uzyskanego
uprawnienia, innego niż logo przekazane przez organizatora,
• wysłanie Formularza Akredytacji oznacza zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie
organizatora - Fundacji Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO przy ul. Morelowskiego 11 we
Wrocławiu wykorzystanie ich w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 a zapisy tej Ustawy są mi znane.
PROSIMY WYPEŁNIAĆ FORMULARZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W ZAKŁADCE REJESTRACJA.
Formularze: akredytacji (i zamówienie stoiska) prosimy przesłać na adres elektroniczny: fundacja@protelko.pl
lub pocztowy korespondencyjny: Fundacja PROTELKO, ul. Morelowskiego 11, 52-429 Wrocław
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