
Konferencja „CSR dobra wola, misja czy konieczność?”
Skwer – filia Centrum Artystycznego „Fabryka Trzciny”, 

ul. Krakowskie Przedmieście 60a, Warszawa, 3 października 2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa firmy do faktury.....................................................................................................................................................

Nazwa firmy do identyfikatora .........................................................................................................................................

NIP...............................................Adres.............................................................................................................................

Osoba do kontaktu ...........................................................................................................................................................

Tel. ..................................... Faks ..................................... e-mail....................................................................................

Zamawiam uczestnictwo w konferencji następujących osób: 

Lp. Dane uczestnika Cena netto

1. Imię i nazwisko ................................................................................................

stanowisko.............................................e-mail................................................
950 zł

2. Imię i nazwisko ................................................................................................

stanowisko.............................................e-mail................................................
950 zł

3. Imię i nazwisko ................................................................................................

stanowisko.............................................e-mail................................................
950 zł

4. Imię i nazwisko ................................................................................................

stanowisko.............................................e-mail................................................
950 zł

Zamawiam udział............. osób; razem wartość zamówienia netto: ............................

+ 23% VAT = ........................ PLN BRUTTO

słownie brutto do zapłaty: ..........................................................................złotych.

Rabaty:
Prenumeratorzy „MMP” oraz „MMP24” - 10%

Wpłaty dokonamy przelewem na konto:
VFP Communications Ltd. Sp. z o.o, ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa 
BRE Bank SA, III Oddział Korporacyjny Warszawa, nr 90114020620000527672001004

Terminowa wpłata jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. 
Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z DOWODEM WPŁATY prosimy odesłać mailem: 
anna.pastor@media.com.pl lub katarzyna.wlostowska@media.com.pl

Rezygnację z udziału w konferencji bez konsekwencji finansowych można zgłaszać faksem lub pocztą elektroniczną do 16 września 2013 r. 
Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.

..............................................                                           ...........................................................................
           (Miejscowość i data)                                          (Podpis osoby upoważnionej, pieczęć firmy)

Informujemy, że Państwa dane osobowe umieszczone w formularzu zwrotnym będą przechowywane i przetwarzane przez "VFP Communications", wyłącznie do celów 
organizacyjnych niniejszego spotkania oraz w celu promocji innych projektów organizowanych przez "VFP Communications". Mają Państwo prawo wglądu do swoich 
danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania ich do celów marketingowych oraz przekazywania danych innym 
podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

Biuro organizacji konferencji „CSR dobra wola, misja czy konieczność?”
tel. (022) 514 65 00 faks: (022) 740 50 55, e-mail: anna.pastor@media.com.pl, katarzyna.wlostowska@media.com.pl
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