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MOVIDA Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy sp.k.
ul. Niemcewicza 7/9 lok.18, 02-022 Warszawa 
KRS 0000273832, REGON 140856132, NIP: 701-00-53-467

imię i nazwisko........................................................................................

stanowisko................................................................................................

e-mail..........................................................................................................

tel. ...............................................................................................................

imię i nazwisko.......................................................................................

stanowisko................................................................................................

e-mail..........................................................................................................

tel. ...............................................................................................................

firma............................................................................................................

adres............................................................................................................

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

tel. ...............................................................................................................

Osoba kontaktowa

imię i nazwisko........................................................................................

stanowisko ...............................................................................................

tel. / e-mail................................................................................................

Osoba akceptująca

imię i nazwisko .......................................................................................

stanowisko ...............................................................................................

Po otrzymaniu formularza prześlemy potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia oraz fakturę pro-forma.

             Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i jesteśmy
             uprawnieni do otrzymywania faktur. Upoważniamy
             MOVIDA Conferences s.k. do wystawiania faktury
             bez podpisu odbiorcy.

             NIP ...............................................................................................

             Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikiem VAT
             
Podając w formularzu adres e-mail wyrażamy zgodę na
otrzymywanie informacji od MOVIDA Conferences s.k.
             

Warunki uczestnictwa

•	 Opłata za konferencję obejmuje dokumentację, posiłki 
i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.

•	 W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym 
niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na  
poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie  
uczestnictwa i niewzięcie udziału w konferencji 
spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. 
Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie  
potwierdzone przez organizatora.

•	 W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo, prosimy 
wówczas o niezwłoczne powiadomienie organizatora.

•	 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania  
konferencji i zmian w programie z przyczyn niezależnych od 
organizatora. 

•	 Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca odbywania 
się konferencji. W przypadku odwołania konferencji 
zwracamy koszty uczestnictwa lub proponujemy udział  
w innej konferencji lub seminarium.

•	 Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem  
konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia  
pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora.

        ................................................................................................................
                                             podpis i pieczątka

   Alicja Mrozowicz-Nowak
Sales Manager

anowak@movida.com.pl 
  tel. (+48 22) 402 64 85 
fax (+48 22) 626 81 38

do 31 sierpnia od 1 września

Konferencja 
1-2 października 2012r.

2250 + 23% VAT 2550 + 23% VAT

Seminarium 
3 października 2012r.

1200 + 23% VAT 1200 + 23% VAT

Konferencja + Seminarium
1,2,3  października 2012r.

3250 + 23% VAT 3550 + 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed 
rozpoczęciem konferencji na konto MOVIDA Conferences s.k.
ALIOR BANK, nr 22 2490 0005 0000 4520 1945 8793

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem oraz uczestnictwem w konferencji pełni:

Koszt  uczestnictwa: 

Warunki specjalne:
Przy zakupie uczestnictwa w konferencji przez 2 osoby z jednej firmy 
przyznawany jest rabat  w wysokosci 5%. 

Warszawa, 1, 2, 3, października 2012 roku

Optymalizacja kosztów opakowań w FMCG, 19-20 czerwca 2012 r.


