
 

 Formularz zgłoszeniowy   
24-25 listopada 2016 r.; Hotel Inn, Józefów k. Warszawy 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem na nr (22) 48 68 100  lub email: kdfn@zbp.pl 

Dane Uczestników: Uczestnik 1 Uczestnik 2 Uczestnik 3 

Imię i Nazwisko    

Stanowisko, dział    

Telefon kontaktowy    

Faks    

E-mail    

Dane do wystawienia faktury: 

Pełna nazwa firmy  

Adres płatnika  

NIP płatnika  

Imię i Nazwisko oraz nr tel.  
i e-mail osoby zgłaszającej  

Łączna kwota do zapłaty (+23%VAT)  

 
Promocyjne warunki uczestnictwa : 
- opłata z tytułu uczestnictwa w XIII Kongresie wynosi 699,00 PLN netto za osobę. 
- dla zgłoszeń 4 uczestników lub więcej z jednej instytucji koszt jednej osoby wynosi 599,00 PLN netto.  

Opłata z tytułu uczestnictwa obejmuje: udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, poczęstunek, wyżywienie zgodnie  
z programem oraz, udział w bankiecie.  

Prosimy o zgłaszanie się do hotelu celem rezerwacji noclegów. Obowiązują specjalne stawki dla uczestników XIII Kongresu na hasło  
„XIII Kongres Finansowania Nieruchomości”:  

Cena za pokój dla gości wynosi: Adres Hotelu: 

Pokój 1-osobowy: 210 PLN (plus +8%VAT) 
Pokój 2-osobowy: 250 PLN (plus +8%VAT) 

Holiday Inn Józefów  
ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy    
tel.: (+48 22) 77 83 000; recepcja@holiday.aquila.pl 

Faktura VAT z tytułu opłaty za udział w Kongresie zostanie wystawiona i wysłana płatnikowi w ciągu 7 dni po zakończeniu Kongresu lub 
po dokonaniu wpłaty na konto: Związek Banków Polskich, 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, PKO Bank Polski SA. XV Oddział nr 02 
1020 1156 0000 7202 0008 6215 z dopiskiem „XIII Kongres” w tytule płatności. 

Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do zapłaty. 

Rezygnacja z udziału w Kongresie po 01.11.2016r. nie powoduje zwolnienia z opłaty. 
 
Wyrażamy zgodę na umieszczenie danych osobowych osób wymienionych w formularzu w bazie danych Związku Banków Polskich 
i wykorzystywanie ich przy organizacji szkoleń, seminariów, konferencji i w związku z innymi działaniami marketingowymi ZBP, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo wglądu 
oraz uaktualniania umieszczonych w bazie danych. 
 
Udział w XIII Kongresie Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych jest równoznaczny z możliwością wykorzystania wizerunku uczestnika 
biorącego udział w wydarzeniu, głównie poprzez utrwalenie jego wizerunku na zdjęciach czy w reportażu video. 
  
Zgadzamy się na umieszczenie danych (Imię, Nazwisko, Firma) w materiałach konferencyjnych (wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe). 
 
Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami VAT i upoważniamy ZBP do wystawienia faktury bez naszego podpisu.  
 
Akceptujemy powyższe warunki uczestnictwa w Kongresie. 

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

miejsce i data   podpis i pieczęć osoby zgłaszającej, upoważnionej przez płatnika do dokonania zgłoszenia 


