XVII KONFERENCJA BRANŻY OCHRONY

KARTA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

22 – 23 marca 2018 r.
Bronisławów, Hotel MAGELLAN, ul. Żeglarska 35/31

www.hotelmagellan.pl

Zgłaszam udział w XVII Konferencji Branży Ochrony, która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r.
w Bronisławowie.
1. Imię i Nazwisko ...........................................................................................................................................
2. Nazwa Firmy ..............................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
NIP ............................................................................................................................................................
Telefon uczestnika ................................................... E-mail uczestnika: ..................................................
Ilość osób:

pokój 1 osobowy

pokój 2 osobowy

nocleg dodatkowy 21/22 marca

3. Koszt uczestnictwa 1 osoby z firmy członkowskiej wynosi:
- 700,00 zł netto (861,00 zł z 23 % VAT) w pokoju 2 osobowym,
- 740,00 zł netto (910,20 zł z 23 % VAT) w pokoju 1 osobowym.
W przypadku uczestnictwa kolejnej osoby z firmy członkowskiej, koszt uczestnictwa wynosi 670,00 zł netto
(824,10 zł z 23% VAT) w pokoju 2 osobowym lub 710,00 zł netto (873,30 zł z 23 % VAT) w pok. 1 osobowym
za każdą osobę.
4. Koszt uczestnictwa 1 osoby z firmy niezrzeszonej w Polskiej Izbie Ochrony wynosi:
- 900,00 zł netto (1.107,00 zł z 23 % VAT) w pokoju 2 osobowym,
- 940,00 zł netto (1.156,20 zł z 23 % VAT) w pokoju 1 osobowym.
W przypadku uczestnictwa kolejnej osoby z firmy niezrzeszonej w PIO, koszt uczestnictwa wynosi 870,00 zł
netto (1.070,10 zł z 23% VAT) w pok. 2 osobowym lub 910,00 zł netto (1.119,30 zł z 23% VAT) w pok. 1
osobowym za każdą osobę.
Podane ceny obejmują: udział w Konferencji, serwis kawowy, obiad w pierwszym dniu Konferencji,
uroczystą kolację wraz z imprezą integracyjną, 1 nocleg ze śniadaniem, obiad w drugim dniu Konferencji,
certyfikat uczestnictwa i prezentacje, pamiątkowe zdjęcie uczestników.
5. Koszt noclegu dodatkowego 21/22 marca ze śniadaniem wynosi 200,00 zł netto (246,00 zł z 23 % VAT) za pokój
jednoosobowy oraz 220,00 zł netto (270,60 zł z 23 % VAT) za pokój dwuosobowy.

Wypełnioną Kartę Potwierdzenia Uczestnictwa prosimy przesłać do Biura Zarządu Izby:
e-mail: biuropio@piooim.pl lub fax 22 746-92-91
Po otrzymaniu Karty Potwierdzenia Uczestnictwa zostanie Państwu wystawiona i wysłana mailowo faktura
pro forma, którą prosimy opłacić na rachunek bankowy Polskiej Izby Ochrony:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PL 34 2030 0045 1110 0000 0237 8030
6. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji do 7 dni przed jej terminem uczestnik nie poniesie żadnych
kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału we wskazanym terminie i nie wezmą udziału w
Konferencji zostaną obciążone jej kosztami.
data, czytelny podpis ...................................................

