
 
 
                                                                       
                            

Organizator: Pro Business Consulting 

Oficjalny Przedstawiciel Targów ISPO w Polsce 

Solec 83/15, 00-382 Warszawa 

Tel: 22 789 17 11, Faks: 22 789 17 86 

e-mail: biernacka@ispo.com oraz 

bialek@ispo.com,  

www.ispo.com, www.ispoacademy.pl  

 
Potwierdzenie udziału w konferencji w dniu 18.października 2017 

ISPO ACADEMY, Wierchomla SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 

 
 

Wiążące potwierdzenie udziału prosimy przesyłać do dn. 03. października 2017 na adres:  

Agata Białek, bialek@ispo.com, tel. 22 789 17 11 

Dane osoby do kontaktu: 

Imię: ______________________________________  Nazwisko:____________________________________________ 

Nazwa firmy: _____________________________________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: _________________________________ E-mail:__________________________________________ 

 

Prosimy o wybór paneli, w których chcecie wziąć Państwo udział: 

□ Potwierdzam udział w dyskusji panelowej w dniu 17.10.2017 (udział bezpłatny) 

□ Potwierdzam udział w seminarium dla sklepów  

□ Potwierdzam udział w warsztatach dla eksporterów  

 
 

Następujące osoby wezmą udział w konferencji ISPO ACADEMY 2017 w dniu 18.października 2017*: 
 
 

Imię: _____________________________Nazwisko: _____________________________Koszt udziału: 200,-zł + 23% VAT 

Imię: _____________________________Nazwisko: _____________________________Koszt udziału: 200,-zł + 23% VAT 

Imię: _____________________________Nazwisko: _____________________________Koszt udziału: 200,-zł +23%VAT -15%  

Imię: _____________________________Nazwisko: _____________________________Koszt udziału: 200,-zł +23%VAT -15%  

* Udział w warsztatach dla sklepów jest płatny 200,-zł + 23% VAT i obejmuje wykłady wg załączonego programu, przerwy 

kawowe oraz lunch. Wszystkie wykłady obcojęzyczne tłumaczone są symultanicznie na jęz. polski. 

Dla trzeciej osoby z firmy i każdej kolejnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15% podstawowej ceny udziału.  

Uwaga: Rejestracja uczestnika na konferencję następuje dopiero po wpłaceniu kwoty uczestnictwa wyliczonej na 

podstawie ilości osób. Należności prosimy wpłacać do dnia 10.10.2017 na poniższy numer konta.  

39 1050 1038 1000 0090 6922 0482  

Wpłata zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi zawartymi w formularzu.  

Dane do faktury: 

Nazwa firmy: _____________________________________________________________________________________ 

Adres: __________________________________________________________________________________________ 

NIP______________________________________ 

Uczestnicy ISPO ACADEMY (warsztaty dla sklepów, 18.10.2017) w ramach opłaty uczestnictwa otrzymają, jeśli wyrażą takie 

zapotrzebowanie na niniejszym formularzu, bilet wstępu na całe targi ISPO MUNICH 2018  (28-31.01.2018) oraz 3- dniowy 

karnet na Krakowski Festiwal Górski (1-3 grudnia 2017). 

□ Jestem zainteresowany otrzymaniem biletów na targi ISPO MUNICH 2018 (bilet na całe targi). 

□ Jestem zainteresowany otrzymaniem biletów na Krakowski Festiwal Górski 2017 (karnet na 3 dni). 

 
Data:  _____________________________    Podpis: _____________________________ 

 
Przesłanie do organizatora wypełnionego formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu udziału w konferencji. 

Regulamin dostępny jest na stronie www.ispoacademy.pl > Rejestracja 

Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych w celach 

związanych z realizacją konferencji ISPO ACADEMY, 17-19.10.2017, Wierchomla SKI&SPA Resort, Wierchomla Mała,  zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych , Dz.U. Nr 133 poz.883. 
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