
XV Konferencja Naukowo-Techniczna
KOTŁY MAŁEJ MOCY ZASILANE PALIWEM STAŁYM - Czy biomasa w pełni zastąpi

węgiel
pod strzechą?

Organizowana w Hotelu Karczmie Stara Stajnia w Zawidowicach
w dniu 23 czerwca 2022 r.

Organizatorzy:

ZGŁOSZENIE – UMOWA uczestnictwa

Miejsce: Hotel Karczma Stara Stajnia, Zawidowice 14A, 63-300 Zawidowice

Termin: 23 czerwca 2022 r. (czwartek)

Dane osobowe uczestnika Konferencji reprezentującego Firmę (imię i nazwisko; e-mail; 
tel. komórkowy)

……………………………………………………………………………………………………………….
………….………….……

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, prosimy o przygotowanie
oddzielnej listy dołączonej do niniejszego zgłoszenia.

Dane do faktury firmy zgłaszającej:

Nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………..NIP…………………..
…..

Adres………………………………………………………………………………………………………………
……………………..

Zamawiam uczestnictwo w konferencji wg poniższej taryfy:
□ Cena (za 1 osobę), rejestracja wraz z dokonaną wpłatą do 31.05.2022 r. – 550 PLN + 

23% VAT
□ Cena (za 1 osobę), rejestracja wraz z dokonaną wpłatą od 01.06. do 22.06.2022 r. – 750 

PLN + 23% VAT
□ Cena (za 1 osobę), rejestracja wraz z dokonaną wpłatą 23.06.2022 r. – 950 PLN + 23% 

VAT

Cena obejmuje:
-udział w konferencji
-przerwy na kawę oraz obiad

- kolację
Proszę wpisać wartość zamówienia do

wystawienia
faktury VAT: (cena x ilość osób) + 23%

VAT

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji „KOTŁY MAŁEJ MOCY ZASILANE PALIWEM STAŁYM”
jest  dokonanie  wpłaty  na  konto:  54  1090  1131  0000  0001  1353  0110  z  dopiskiem
„Konferencja  Kotlarska”  i  przesłanie  najpóźniej  do  dnia  22.06.2022  r.  niniejszego
zgłoszenia  na  adres  e-mail: pleszewskiklasterkotlarski@gmail.com W przypadku  braku
wpłaty na konto do dnia 22.06.2022 r. lub udokumentowanej przez bank kopii przelewu,
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  anulowania  niniejszego  zgłoszenia.  W
przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji zgłoszonej w terminie późniejszym aniżeli 14
dni  przed  rozpoczęciem  Konferencji,  zobowiązuje  Uczestnika  do  poniesienia  całości
kosztów wynikających ze zgłoszenia.

mailto:pleszewskiklasterkotlarski@gmail.com


□ Akceptuję warunki Konferencji
□Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Stowarzyszenie
Klaster  Kotlarski  z  siedzibą  w  Pleszewie  ul.  Poznańska  79,  w  celach  związanych  z
organizacją Konferencji, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew Osoba do
bezpośredniego kontaktu: Sławomir Śliwa Tel. 508 125 608, e-mail: s.sliwa1@wp.pl


