10-11 listopada 2018 r.
The Westin Warsaw Hotel

WYPEŁNIJ
DRUKOWANYMI LITERAMI

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 22 292 30 94, 22 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.
KTÓRY KANAŁ KOMUNIKACJI MIAŁ WPŁYW NA TWOJĄ
DECYZJĘ O UDZIALE W WYDARZENIU?

Imię

Kod pocztowy

Nazwisko

Telefon

kontakt telefoniczny z konsultantem

Stanowisko

E-mail

newsletter

Departament

Miasto

wysyłka pocztowa

Firma

Fax

Facebook

Ulica

Twitter

TAK, chcę wziąć udział w IV edycji FinTech Digital Congress w dniach 10-11 maja 2018 r.
3 395 zł + 23% VAT po 12 kwietnia 2018 r.

LinkedIn
portale (jakie?) ...............................................................

CENA DLA BIZNESU

reklama drukowana w prasie

695 zł + 23% VAT po 12 kwietnia 2018 r.

inne (jakie?).......................................................................

CENA DLA
ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

3 395 zł + 23% VAT po 12 kwietnia 2018 r.

695 zł + 23% VAT po 12 kwietnia 2018 r.

1.

CENA DLA BIZNESU

Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby
w wybranym wydarzeniu.

2.

Cena KONFERENCJI obejmuje: prelekcje,
materiały dotyczące konferencji, przerwy
kawowe oraz lunch.

CENA DLA
ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

3.

Cena Wielkiej Gali obejmuje: imienne
miejsce przy stoliku oraz kolację.

4.

Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy
Państwu potwierdzenie udziału i fakturę
pro-forma.

5.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14
dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później
niż przed rozpoczęciem wydarzenia.

6.

Wpłaty należy dokonać na konto widniejące
na fakturze.

7.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.

8.

W przypadku rezygnacji do 12 kwietnia 2018 r.
obciążymy Państwa opłatą administracyjną
w wysokości 400 zł + 23% VAT.

9.

W przypadku rezygnacji po 12 kwietnia 2018 r.
pobierane jest 100% opłaty za udział.

10.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w wydarzeniach powoduje obciążenie
pełnymi kosztami udziału.

11.

Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.

12.

Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji
może wziąć udział inny pracownik firmy
pod warunkiem przesłania danych osoby
zastępczej drogą mailową lub pocztową
w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
konferencji.

13.

Organizator zastrzega sobie prawo
do zmian w programie, lokalizacji
wydarzenia i prowadzących.

14.

Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią
integralną część Regulaminu wydarzenia,
zamieszonego na stronie internetowej sklepu
www.mmcpolska.pl

TAK, chcę wziąć udział w Gali „FinTech & InsurTech Night”, termin 10 maja 2018 r.
1 495 zł + 23% VAT po 12 kwietnia 2018 r.
Proszę o wystawienie faktury VAT
TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres email właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych:
e-mail:

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze
Dane do faktury:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

Pełna nazwa firmy
Ulica
Kod pocztowy
oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

Miasto

i posiada numer NIP
DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):
Pełna nazwa firmy
Oddział / dział firmy / z dopiskiem
Imię i nazwisko
Ulica
Kod pocztowy

Miasto

Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences S.A.:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa
oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

data i podpis

pieczątka firmy

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą wWarszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych
oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz
do ich poprawienia.

Usługi świadczone dla pracowników samorządu,
które spełniają 2 warunki:
1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego
dla uczestnika
2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych
są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29).
W przypadku spełnienia powyższych warunków
proszę załączyć oświadczenie potwierdzające
spełnienie powyższych warunków.

»» Wyrażam zgodę na używanie przez MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.
2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).
»» Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MM CONFERENCES S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, oraz podmiotów z grupy kapitałowej MMC informacji
handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
»» Wypełnienie przeze mnie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przeze mnie Warunków uczestnictwa oraz Regulaminu sklepu
internetowego www.mmcpolska.pl.
»» Upoważniam firmę MM Conferences S.A. do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.
»» Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences S.A. z siedzibą
w Warszawie (00 – 241), ul. Długa 44/50, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences, (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. Zm.).

data i podpis

I.KF1042/KF1043

WARUNKI UCZESTNICTWA
TAK, chcę wziąć udział w III edycji InsurTech Digital Congress w dniach 10-11 maja 2018 r.

