
 

 

....................................................................... 
 Miejscowość, data 

…………………………………….. 

         pieczątka firmowa      SITPNiG 31-429 Kraków ul. I. Łukasiewicza 1/110 

     Oddział w Łodzi 

    90-042 Łódź, ul. Targowa 9a lok. 103 
      tel. 501 629 780;  601 360 996; 

 e-mail: topgaz@sitpnig.pl  
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

TOp – Gaz  X EDYCJA  
„Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” 

w dniach 13 - 15 listopada 2019 r. 

 

Miejsce Sympozjum: Centrum Konferencyjne Magellan   
  Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz; https://hotelmagellan.pl/pl/ 

Zgłaszamy uczestnictwo nw. osób: 

L.p. Nazwisko i imię 
Adres do korespondencji z osobą 

zgłaszającą:  - telefon  i e-mail. 
Stanowisko 

Podpis dot. 

Oświadczenia* 

     

    

    

    

    

*Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją dot. ochrony danych osobowych, będącą załącznikiem do niniejszej 

Karty Zgłoszenia Uczestnictwa 

Koszt noclegów i przejazdu Uczestnicy pokrywają samodzielnie.  
- Rezerwacja noclegów: tel. 44 615 43 50; 48 691 410 283 e-mail: recepcja@hotelmagellan.pl  

 

Koszt Sympozjum 

 uczestnictwo ………   ilość osób x  1700,00 PLN netto  + VAT =  ………....….………. 

 zamieszczenie reklamy firmy w materiałach  

        czarno-białe 350,00 PLN netto, kolor 700,00 PLN netto   + VAT =  ……........………..... 

 ekspozycję – wystawę urządzeń: 

    do 4m
2
 – 1500,00 PLN netto,     pow. 4m

2
 - 1.800,00 PLN netto  + VAT  = .……………....……. 

– reklama lub prezentację firmy (do 15 min) w trakcie sympozjum:  900,00 PLN netto  + VAT  = …………....……….. 
– dystrybucję materiałów reklamowych firmy: (do 20 str. A 4)  900,00 PLN netto  + VAT  = ……….…...…..….... 

   Razem =  ………........…….…. 

 

Należność przekażemy na konto SITPNiG Oddz. w Łodzi w po otrzymaniu f-ry Pro-Forma. 

Upoważniam SITPNiG Oddział w Łodzi do przesłania faktury mailem w formacie pdf.  

do wydrukowania w formie papierowej.  
 

Dane do faktury: 

 

 Firma: ………………………………………………………………………………….………………………… 

Adres:  …………………………….……………………………………NIP........................…...…………...…… 

. 
 

 
 ……….…………………….…      ..............................……..…………………..…………. 

pieczątka firmowa      podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

 

                                VERTE 

WARUNKI   UCZESTNICTWA 

mailto:topgaz@sitpnig.pl
mailto:recepcja@hotelmagellan.pl


 

 

– Przesłanie do Organizatora „Karty Zgłoszenia Uczestnictwa”. 

– Dokonanie w terminie płatności na podstawie faktury Pro-Forma wystawionej przez Organizatora. 

– Brak uregulowania w terminie opłaty za udział w Sympozjum powoduje nieważność zgłoszenia. 

– O ewentualnej rezygnacji należy powiadomić Organizatora najpóźniej do 10.10.2019 r. 

– Rezygnacja po tym terminie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. 

– W przypadku, gdy osoba zgłoszona nie może z ważnych powodów uczestniczyć w Sympozjum, dopuszcza się 

możliwość zastępstwa inną osobą, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. 

– Termin nadsyłania zgłoszeń e-mailem do 30.09.2019 r.  O udziale w Sympozjum decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

– Koszt pobytu i przejazdu Uczestnicy pokrywają samodzielnie. 

– Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, 

na którym odbywa się Sympozjum. 

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

– Organizator ustala harmonogram przebiegu Sympozjum jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmian tego 

harmonogramu w zakresie zmian czasowych i kolejności przedstawiania prezentacji. 

– Organizator ma prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń 

– Organizator ma prawo do odwołania Sympozjum w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od 

Organizatora. W takim przypadku Organizator zwróci niezwłocznie wszystkie wpłaty wniesione przez 

Uczestników. 

– Po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo – Organizator prześle fakturę VAT zlecającemu i potwierdzenie dot. 

uczestnictwa. 

– Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Sympozjum w przypadku uporczywego 

zakłócania przebiegu obrad w szczególności, gdy Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. W takim przypadku Organizator nie zwraca opłat za uczestnictwo i powiadamia 

zgłaszającego. 

 

*INFORMACJA   DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

stosowanej przez organizatora TOp-Gaz X Edycja 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych 

Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t. jedn. Dz. U. nr 2019, poz. 123). 

2. Organizator zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych 

usług. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym              

do prawidłowej realizacji Sympozjum oraz w celach marketingowych. 

4. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu 

wykorzystania jego wizerunku. 

5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez 

Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością 

Organizatora. 

6. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 

7. Baza danych osobowych Uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione                

i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

8. Organizator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu 

udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom 

trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Organizatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu 

wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

9. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Aby tego dokonać 

należy skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem przesyłając stosowną prośbę na adres  

e-mail: topgaz@sitpnig.pl 

mailto:topgaz@sitpnig.pl

