
   

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU 
 

Forum kadry kierowniczej kobiet sektora gospodarki komunalnej 
Hotel Moran, Ostrowo 05-07 VI 2017 

    

Koszt udziału w konferencji : 900 zł netto /os (cena netto + 23% VAT)* 

 
*Cena nie obejmuje kosztu noclegu. W przypadku udziału w jednym dniu konferencji cena ustalana indywidualnie z biurem 

konferencji – prosimy kontaktować się pod  nr 666 026 968 lub info@gmgroup.biz   

         

DANE UCZESTNICZEK ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W KONFERENCJI: 

IMIĘ NAZWISKO STANOWISKO KONTAKT      

Tel / e-mail 

 

 

 

  

 
 

 

   

    

*Szczególne wymagania żywieniowe: dieta wegetariańska, wegańska, bezglutenowa, inne …………………….. 

 

Oświadczam, że udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych      

 

05.06 06.06 07.06 

Lunch kolacja Nocleg** lunch kolacja Nocleg** lunch 

       

       

       

Proszę zaznaczyć „X” z czego uczestniczki będą korzystać 

** W przypadku skorzystania z noclegu, do kosztów udziału w konferencji doliczone zostanie kwota 225PLN 

netto/noc w pokoju dwuosobowym 

 

STOLIKI EKSPERCKIE 

Wyrażam chęć dodatkowej konsultacji ze stylistką*     
*decyduje kolejność zgłoszeń   

Wyrażam chęć rezerwacji spotkania ze specjalistą danej branży 

Chciałabym zadać pytanie do specjalisty w zakresie: komunikacji, doradztwa  środowiskowego, 
projektowania, prawa, techniki i technologii, finansowania 

     (Treść pytania:………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………... 
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    DANE JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ: 

Nazwa..................................................................................................................................................... 

Adres........................................................................................................Tel......................................... 

Osoba  do  kontaktu............................................................ e-mail......................................................... 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 

 

1. Termin konferencji: 05-07.06.2017 r. w hotelu Moran, Ostrowo 30, 62-430 Powidz 

2. Opłata za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi: 900 zł netto + 23 % VAT  

Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad w 

dniach 05.06, 06.06, 07.06,  uroczystą kolację w dniach 05.06 i 06.06, atrakcje: animowany 

wieczór taneczny, dostęp do strefy SPA. Cena nie obejmuje dojazdu. 

3. W przypadku zaznaczenia korzystania z noclegu, do ceny konferencji doliczona zostanie kwota 

225 zł netto/noc w pokoju dwuosobowym. Istnieje możliwość wyboru pokoju jednoosobowego 

za dopłatą 100 zł netto/całość + 23 % VAT. Liczba pokoi jest ograniczona.  

4. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co 

najmniej 70 % ze środków publicznych zwolniony jest z VAT. 

5. Opłatę prosimy przesłać na konto organizatora GM Group, ul. Sarmacka 11/40, 02-972 

Warszawa: : WBK 87 1090 1870 0000 0001 3406 8359 

6. Kartę zgłoszenia z dopiskiem „Konferencja Moran” wraz z potwierdzeniem przelewu należy 

zeskanować i  przesłać na adres e-mail: info@gmgroup.biz w terminie do dnia 15-05-2017r. Po 

tym terminie prosimy o  kontakt bezpośrednio z biurem.  

7. Anulacji zgłoszenia udziału można dokonać e-mailem w terminie do 25-05-2017r. Rezygnacja 

po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział. 

8. Faktury VAT wydawane będą przy zgłoszeniu udziału. 

9. Warunkiem zgłoszenia udziału w konferencji jest przesłanie formularza wraz z jednoczesnym 

uiszczeniem opłaty. 

10. Wszelkie informacje na temat wydarzenia udzielane są przez koordynatorkę konferencji - p. 

Karolinę Siupka- Mróz pod nr 666 026 968 i adresem: info@gmgroup.biz 
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