
Formularz zgłoszeniowy
dla członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

European Executive Forum
9-10 Kwietnia 2015 r., DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw

Zgłaszam swoje uczestnictwo:

1. Imię ......................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Stanowisko ..............................................................................
...................................................................................................
2. Imię ......................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Stanowisko ..............................................................................
...................................................................................................
3. Imię ......................................................................................
Nazwisko .................................................................................
Stanowisko ..............................................................................

Nazwa Firmy ..........................................................................
Adres........................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Tel. ...........................................................................................
Fax ...........................................................................................
e-mail: .....................................................................................
NIP ..........................................................................................

Wypełniony formularz prosimy przesłać:
Fax: (+48) 22 646 18 80
E-mail: ewastec@executive-club.com.pl
tel. (+48) 530 291 740
Executive Club Sp. z o.o.
ul. Puławska 12 lok. 10, 02-566 Warszawa

       Jesteśmy płatnikiem podatku VAT. 
Upoważniamy firmę Executive Club Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT 
bez podpisu odbiorcy.
 
       Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Upoważniamy firmę Executive 
Club Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT bez podania nr NIP oraz 
podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Executive Club Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności  
marketingowej.
Data ......................................................................................
Miejsce .................................................................................

Treść  niniejszego formularza jest mi znana i akceptuję ją w całości.

Pieczątka firmowa:

.....................................................................
Podpis osoby upoważnionej

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 6 kwietnia 2015r.
2. Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
3. Opłata obejmuje:
• Konferencja i gala - dwudniową konferencję, poczęstunek podczas 

przerw kawowych, lunch, materiały konferencyjne, networking cocktail, 
wieczorną galę

• Gala - udział 9 kwietnia 2015 r. w wieczornej gali rozdania nagród, 
poczęstunek podczas gali

4. Wypełnienie i przesłanie formularza oraz dokonanie wpłaty na rachunek: 
Executive Club Sp. z o.o. 
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA 
86 1750 0012 0000 0000 2161 2774 
KOD SWIFT: RCBWPLPW 
z dopiskiem w tytule: 
European Executive Forum 
Faktura pro forma jest wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu 
wypełnionego Zgłoszenia. Po otrzymaniu należnej kwoty wyślemy 
państwu Fakturę VAT. 
5. Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT 
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać e-mailem na adres: 
ewastec@executive-club.com.pl lub na adres organizatora: 
Executive Club Sp. z o.o. 
ul. Puławska 12 lok 10 
02-566 Warszawa 
7. W przypadku rezygnacji do dnia 27 lutego 2015 r., nie obciążymy Pań-
stwa żadną opłatą. W przypadku rezygnacji po 27 lutego 2015 r., pobierana 
jest 100% opłata za udział. 
8. Niewzięcie udziału w forum nie stanowi podstawy do anulowania ani 
obniżenia opłaty za udział 
9. Niedokonanie w terminie opłaty za udział uprawnia Organizatora do 
naliczenia odsetek ustawowych i nie jest traktowane jako rezygnacja  
z udziału w Konferencji. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (odwołania 
forum) w każdym czasie, przy zwrocie pełnej kwoty opłaty  
za uczestnictwo. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Niniejsza 
rejestracja na stronie www.executive-club.com.pl stanowi ofertę zawarcia 
umowy uczestnictwa w „European Executive Forum”.
12. Niniejszy  formularz stanowi ofertę zawarcia umowy uczestnictwa  
w „European Executive Forum”.
13. Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty, tzn. wypełnienie  
i odesłanie (faksem, e-mail lub pocztą) wypełnionego formularza do: 
Executive Club Sp. z o.o.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegu. Organizator 
zapewnia tłumaczenie symultaniczne w dwóch językach: polskim  
i angielskim

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą „Pakiet konferencyjny”.

KONFERENCJA I GALA                         cena: 2000 PLN netto

GALA                         cena: 600 PLN netto

PARTNER WSPIERAJĄCY


