
KARTA ZGŁOSZENIA CZŁONKA STOWARZYSZENIA LUB PRZEDSTAWICIELA 

CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO W WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW 

 2 KWIETNIA 2019 R.  

 AIRPORT HOTEL OKĘCIE**** W WARSZAWIE 

 

.........................................     ..................................... 
(nazwa firmy i dokładny adres)             (miejscowość i data) 

Tel./ Fax: …………………………. 

e-mail: ……………………………. 

         Stowarzyszenie Forum Recyklingu 

         Samochodów - FORS 

Al. Jerozolimskie 202 

02-486 WARSZAWA           

 Tel / fax: (22) 87 40 114    

 e-mail: sekretariat@fors.pl 

 

Zgłaszam udział Członka Stowarzyszenia lub przedstawiciela Członka Wspierającego w Walnym 

Zebraniu Członków, które odbędzie się w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

 Imię i nazwisko 

(drukowanymi literami) 
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Członek Stowarzyszenia lub 

przedstawiciel Członka Wspierającego 

    

Osoba towarzysząca     

*Proszę zaznaczyć, w których punktach spotkania będą Państwo uczestniczyć. 

 

Udział w Walnym Zebraniu jest bezpłatny , natomiast odpłatność za udział w kolacji wynosi 160 zł brutto/os. 

Odpłatność za obiad, wyłącznie dla osób towarzyszących nie uczestniczących w płatnym szkoleniu, wynosi 80 

zł brutto/os. 

Koszty noclegu ponoszą Państwo we własnym zakresie. 

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym to 410,4 zł brutto, cena pokoju dwuosobowego to 453,60 zł brutto. 

W przypadku pisemnej rezygnacji do 27 marca 2019 r., organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej 

kwoty. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.  
 

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty z tytułu 

uczestnictwa w kolacji w wysokości: ............................... zł.  

(słownie złotych ……………………………………………………………)  

na Wasze konto: BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007   
 

Oświadczam, że nasza Firma jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT i upoważniamy Was do wystawienia faktury 

VAT bez naszego podpisu. 
 

Nasz numer identyfikacyjny NIP ............................................................................. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie Forum 

Recyklingu działalności zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Wiem, że mam pełne prawo 

do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy. 

Podpis: 

mailto:sekretariat@fors.pl

