
 

JEDNOSTKA ZGŁASZAJĄCA................................................................................................................... 

ADRES…………………………………………………………………….....…………………………………………………………

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

NIP…………………………………………........................................................................................................... 

OSOBA DO KONTAKTU.......................................................................................................................... 

TEL……………..........……………………………E-MAIL................................................................................... 
 

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W KONFERENCJI  
(IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO SŁUŻBOWE): 

1.…………………………………………....................……………………….............……….………..….. 

E-MAIL ........................................................................................................................... 

2.………………………………………………………………………………………………..............……...… 

E-MAIL ........................................................................................................................... 

3.……………………………………………………………………………………….............……….…….….. 

E-MAIL ........................................................................................................................... 

    

.................................                                                           .................................. 
     Gł. Księgowy                                                                    Dyrektor/Prezes 

 

 

 

 

 
   

 

 

  
 

 

przekażemy na konto:  
ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 

69 1020 4027 0000 1102 0336 0286 

 

 
                Oświadczamy, że udział w konferencji szkoleniowej     
                                 jest finansowany ze środków publicznych 

KARTA ZGŁOSZENIA  

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA 

RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  
I ELEKTRONICZNEGO 
18 kwietnia 2012 r., Warszawa 

 
Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać wraz  

z potwierdzeniem przelewu na nr fax +48 61 655 81 01 
 lub na adres e-mail: s.kokocinska@abrys.pl 

 

Koszt udziału w konferencji:  390  zł netto + 23% VAT (479,70 zł. brutto)*

do 19 marca 2012 r.  
z dopiskiem: „KONFERENCJA 10/12” 

 

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Abrys Sp. z o.o. 
znajdujących się na stronie www.abrys.pl oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwoty. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez ABRYS 
Sp. z o. o. w Poznaniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  

(Dz U nr 133, poz. 883). Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji 
handlowych od Abrys Sp. z o.o. 

 
 

 
1. Termin konferencji: 18 kwietnia 2012 r.  

2. Miejsce konferencji: Airport Hotel Okęcie****, 02-146 Warszawa,  
ul. 17 stycznia 24 ,    T. +48 22 456 80 00,  www.airporthotel.pl 

3. Biuro konferencji czynne będzie przed salą obrad od godz. 9:00 
dnia 18 kwietnia 2012 r. do zakończenia konferencji. 

4. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale  
w konferencji wydawane będą na Państwa prośbę. 

5. Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi  
390 zł + VAT (479,70 zł brutto)  i  obejmuje: komplet materiałów 
konferencyjnych i promocyjnych oraz pakiet Wydawnictw 
Komunalnych (Przegląd Komunalny, Recykling, Ekomanager), koszty  
wyżywienia, koszty organizacyjne. 

6. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:  

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286 

do dnia 19 marca 2012 r.  
z dopiskiem „Konferencja  10/12”  

7. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest przesłanie karty zgłoszenia 
wraz z potwierdzeniem przelewu na numer faksu: (61) 655 81 01 
lub (61) 655 81 10. O wpisaniu na listę uczestników zostaną 
Państwo poinformowani e-mailem. 

8. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem do dnia  26.03.2012 r.  
UWAGA: rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania 
opłaty za udział w konferencji. Niedokonanie wpłaty nie jest 
równoznaczne z rezygnacją udziału. Zamiast zgłoszonej osoby  
w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  zmian w programie. 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia  
w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź niewykorzystanie przez 
uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie  
z "Warunkami organizowania imprez przez ABRYS Sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu" –  dostępnymi na stronie www.abrys.pl 

11. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników 
przebiegu szkolenia lub konferencji za pomocą jakichkolwiek 
środków audio-wizualnych. 

12. Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają 
zastosowania dla kart zgłoszeń przesłanych po terminie 
19.03.2012 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy 
ustalić indywidualnie z organizatorem. 

13. Informacji na temat możliwości prezentacji oferty firmy podczas 
konferencji udzieli: 

Piotr Drozdowski, T. +48 61 655 81 24, M. +48 608 376 797,  
e-mail: promocja@abrys.pl 

14.         Dodatkowych informacji udzieli:  
Sandra Kokocińska 
T. +48 61 655 81 21  
M. +48 784 036 988 
e-mail: s.kokocinska@abrys.pl 
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