
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA 

 TAK, chcę wziąć udział w wydarzeniu: 

 

Warsztaty „Nowy system  

wsparcia dla producentów  

biogazu i biometanu” 
 

Centrum Szkolenia 

Gazownictwa PGNiG 

Warszawa, ul. Kasprzaka 25 

14 marca 2018 r. 

Dla uczestników warsztatów znajduje się na miejscu bezpłatny 

strzeżony parking. 

 

Koszt uczestnictwa: 

 

400 zł 

20% rabat dla członków UPEBI 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ 

I PRZESŁAĆ NA E-MAIL: 

j.szalanska@upebi.pl 

LUB FAXEM: 

+ 48 22 696 52 72 
 

Dane uczestnika 1 

Imię i nazwisko: _____________________________________________  

Stanowisko: ________________________________________________  

Firma:  ____________________________________________________  

Tel. bezpośredni:  ____________________________________________  

e-mail bezpośredni:  __________________________________________  

Adres:  ____________________________________________________  

Osoba kontaktowa (tel., e-mail):  ________________________________  

 __________________________________________________________  

Dane uczestnika 2 

Imię i nazwisko: _____________________________________________  

Stanowisko: ________________________________________________  

Firma:  ____________________________________________________  

Tel. bezpośredni:  ____________________________________________  

e-mail bezpośredni:  __________________________________________  

Adres:  ____________________________________________________  

Osoba kontaktowa (tel., e-mail):  ________________________________  

DANE DO PRZELEWU: 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego 

ul. Jana III Sobieskiego 102A/U7 

00-764 Warszawa 

 

Numer konta: 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.:  

95 2030 0045 1110 0000 0246 8500 

 

DANE DO FAKTURY:  

Pełna nazwa firmy: __________________________________________  

Adres (ulica, kod pocztowy, miasto): ____________________________  

 __________________________________________________________  

NIP:  _____________________________________________________  

e-mail:  ____________________________________________________  

Telefon:  __________________________________________________  

 

 

POTWIERDZENIE: 

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu 

potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę pro-forma 

 

 

 

 

 

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

             podpis           data i pieczątka 
 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. CENA OBEJMUJE: prelekcje, obiad, przerwę kawową, materiały 

szkoleniowe. 

2. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia. 

3. Opłata za udział w wydarzeniu powinna być dokonana nie później niż  1 dzień 

przed rozpoczęciem wydarzenia na numer konta:  

                                   95 2030 0045 1110 0000 0246 8500 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu przesłanej w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia obciążymy Państwa 

opłatą administracyjną w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji po tym 

terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów 

uczestnictwa. 
5. Nieodwołanie zgłoszenia oraz brak udziału w wydarzeniu powoduje 

obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. 

6. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej. 
7. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 

8. W zastępstwie zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy. 

Należy jednak powiadomić Organizatora o zaistniałej zmianie drogą pisemną, 
najpóźniej 2 dni przed wydarzeniem. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

11. Liczba miejsc w wydarzeniu jest ograniczona. W przypadku 

niezakwalifikowania się na wydarzenie w terminie wskazanym w formularzu, 
Organizator poinformuje zgłaszającego o kolejnym terminie wydarzenia. 

 

 


