KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY
NA SPOTKANIE SZKOLENIOWO – INFORMACYJNEGO ORAZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA FORS
ORGANIZOWANYCH W DNIU 27 SIERPNIA 2020 R.

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów - FORS
AL. Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa tel./fax +48 22 87 40 114 e-mail: sekretariat@fors.pl
.....................................
(miejscowość i data)
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
e-mail: ……………………………… tel. ……………….

NIP ………………………

Zgłaszam udział wymienionych osób - WYSTAWCA w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Lp.

Imię i nazwisko
(drukowanymi literami)

OBIAD
(proszę wpisać TAK lub NIE, a jeżeli preferują
Państwo danie wegetariańskie prosimy o dopisanie
„DW”)

1.
2.

Opłata wystawcy wynosi:
- 1000,00 zł brutto (w cenę wliczony jest stolik wystawowy do Państwa dyspozycji, możliwość prezentacji
materiałów reklamowych Państwa firmy (ulotki, banery) oraz udział dwóch osób).
Płatności prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia najpóźniej do 21 sierpnia 2020 r.
W przypadku pisemnej rezygnacji do 21 sierpnia 2020 r., organizator zobowiązuje się do zwrotu
100% opłaconej kwoty. Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność jest jednoznaczna z poniesieniem
całkowitych kosztów udziału jako Wystawca. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa
jako Wystawca w wysokości: ............................... zł
(słownie złotych ……………………………………………………………)
na Wasze konto: BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007.
Kartę i oświadczenie prosimy wysłać do FORS mailem na adres: sekretariat@fors.pl
lub faksem na nr +48 22 87 40 114.

Podpis:………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych na stronie http://fors.pl/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu na potrzeby spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 2016, Nr 119).

Podpis: …………………………………..

