XX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Papiernicza

PAPIER W BIOGOSPODARCE
22-24 września 2020 r., Hotel Andel's Łódź

FORMULARZ UCZESTNIKA

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w
konferencji PROGRESS2020
jest przesłanie do biura SPP
wypełnionego formularza
uczestnika oraz wniesienie
opłaty konferencyjnej.
Potwierdzenie udziału wraz
z fakturą VAT zostanie wysłane
na adres podany w formularzu.

Imię ..................................................................................................................
Nazwisko ..........................................................................................................
Firma .................................................................................................................
NIP ...................................................................................................................
Adres ................................................................................................................
..........................................................................................................................
Telefon ..............................................................................................................
E-mail ................................................................................................................

Forma płatności:
Przelew bankowy na konto
BANK PEKAO SA
20 1240 3031 1111 0000
3426 6687
Opłata konferencyjna obejmuje:
- komplet materiałów
konferencyjnych
- obiady i poczęstunki podczas
przerw
- wydarzenia towarzyszące
(koktajl, uroczysta kolacja,
kolacja pożegnalna)
- wstęp na wystawę
Opłata nie zawiera kosztów podróży
i zakwaterowania.
Rezerwacja hotelu:
Aby dokonać rezerwacji pokoi w
Hotelu Andel's, prosimy kontaktować
się z hotelem drogą elektroniczną pod
adresem reservation@viennahouse.com
i powołać się na hasło
„PROGRESS 2020”.
Stawki dla uczestników konferencji:
- pokój 1-osobowy - 400 PLN brutto,
- pokój 2-osobowy - 450 PLN brutto.
Rezygnacja:
Pisemna rezygnacja w terminie do
30.08.2020 r. gwarantuje zwrot
wniesionej opłaty pomniejszonej
o 20% kosztów organizacyjnych.
Po tym terminie zwrot opłaty
nie przysługuje.

Opłata
netto

23% VAT

Należność
brutto

Członkowie indywidualni
SPP *

□

1200 PLN

276

1476

Przedstawiciele członków
wspierających SPP

□

1680 PLN

386,40

2066,40

Pozostali uczestnicy

□

2400 PLN

552

2952

……..

……..

RAZEM

……..

* Zgodnie z uchwałą Zarządu SPP z 8.10.2010 r., członkowi indywidualnemu przysługuje
ulga 50% od opłaty za uczestnictwo, pod warunkiem, że znajduje się w wykazie członków
tprzez ostatnie 24 miesiące poprzedzające organizowaną imprezę.

Wezmę udział w

□ Koktajl powitalny /22.09.2020/
□ Uroczysta kolacja /23.09.2020/
□ Kolacja pożegnalna /24.09.2020/

W przypadku wpłaty po 30 sierpnia opłata konferencyjna wzrasta o 20%

Data______________________

Podpis_____________________

Formularz uczestnika proszę przesłać na adres info@spp.pl
Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP)
Plac Komuny Paryskiej 5a, skr. poczt. 200, 90-007 ŁÓDŹ
Tel. + 48 42 6300117, E-mail: info@spp.pl

