
XI  KONFERENCJA  

ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ                                              

2-3 października  2018 r.   

CENTRALA PKP PLK SA – Warszawa, ul. Targowa 74  

 oraz hotel NOVOTEL – Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98 

                                  KARTA ZGŁOSZENIA 
Pełna nazwa firmy (nazwa płatnika) 

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

Adres: ………………………………………………………………………………….…NIP: …………………………………………...…….… 

 

e-mail: ……………………………………..telefon: ………………….…………………………..fax:……………………………….………… 

 

OSOBA KONTAKTOWA: ……………………………………………………....telefon: …………………………… e-mail…………….…… 

OSOBY UCZESTNICZĄCE: 

 imię nazwisko stanowisko tel.kom. e-mail 

1      
2      
3      

Szanowni Państwo, 

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów RODO, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie w celach marketingowych i informacyjnych 

związanych z Konferencją "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej". 

Pragniemy poinformować, że mają Państwo prawo do odwołania swoich danych wykorzystywanych w ww. celach. 

Jeśli wyrażacie wolę odwołania swoich danych proszę o mail z tytułem "odwołanie" na adres: z.wisniewski@izbakolei.pl   

pozycja 

dla firm 

zrzeszonych 

w Izbie 

dla 

pozostałych 

firm ilość Wartość netto 

netto netto 

UDZIAŁ w spotkaniu ( 1 osoba) bez noclegu 1190 1680   

Dopłata za UDZIAŁ w spotkaniu z noclegiem (pokój dwuosobowy) 290 290   

Dopłata za UDZIAŁ w spotkaniu z noclegiem (pokój jednoosobowy) 500 500   

PREZENTACJA firmy (max 15min)  
Przekroczenie czasu -  koszt dodatkowy 1.000 zł 

2900 3800   

Temat prezentacji: 

Osoba prowadząca prezentację: 

WYSTAWA FIRM oferujących rozwiązania dla  infrastruktury 

kolejowej  - STOISKO WYSTAWIENNICZE 
2900 3500 

 
 

KOLPORTAŻ materiałów reklamowych bezpłatnie 1500   

INSERT  materiałów reklamowych (w teczce konferencyjnej) 1100 2500   

 ROLL-UP  – ustawienie 1 szt. w sali konferencyjnej 800 1500   
Łącznie NETTO  

+ VAT 23%  

Łącznie BRUTTO  

W koszcie udziału zawarte są: 

• Udział w wystąpieniach i prezentacjach, materiały konferencyjne  

• Uroczysta kolacja  

• Karty zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 20 .IX. 2018r. 
 

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty wynikającej z karty zgłoszenia. 

W przypadku rezygnacji z udziału: 

− nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji – zobowiązujemy się uiścić 60% wartości zgłoszenia na konto organizatora 

− w terminie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem konferencji – zobowiązujemy się uiścić 100% wartości zgłoszenia 

− Rezygnacja zostanie uznana jeżeli zostanie przekazana wyłącznie w formie pisemnej 

Kwotę wynikającą z karty zgłoszenia należy wpłacić na konto organizatora w terminie 7 dni 

POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI 

ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz  NR 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499 
AKCEPTUJEMY WARUNKI i WYRAZAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ NASZEGO PODPISU 

 
pieczęć firmy, data                                                                                                                                                                                         podpis Prezes/Właściciel 

 

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

ORGANIZATOR: POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA  RZECZ KOLEI 

85-065 Bydgoszcz  ul. Chodkiewicza 17     FAX: 52 331 25 30    kom.  508 500 995 Zbigniew Wiśniewski           

e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl    www.infrastrukturanakolei.pl   www.izbakolei.pl 

 

http://www.infrastrukturanakolei.pl/
http://www.izbakolei.pl/

