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Potwierdzenie udziału w konferencji ISPO Academy Poland  

17-18. października 2018, Z-Hotel Business & Spa, Otwock 

 

Wiążące potwierdzenie udziału prosimy przesyłać do dn. 2.października 2018 na adres: 

Agata Białek, bialek@ispo.com, tel. 537 884 969 

 

Dane osoby do kontaktu: 

 

Imię: ______________________________________  Nazwisko:____________________________________________ 

Nazwa firmy: _____________________________________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: _________________________________ E-mail:__________________________________________ 

Rodzaj prowadzonej działalności:  

□ Sklep stacjonarny □ Sklep internetowy □ Producent □ Dystrybutor  □ Inne…………………………….. 

Następujące osoby wezmą udział w konferencji ISPO Academy w dniach 17-18.10.2018*: 

Imię: _________________________Nazwisko: _____________________________email: _________________________ 

Imię: _________________________Nazwisko: _____________________________email: _________________________ 

Imię: _________________________Nazwisko: _____________________________email: _________________________ 

Imię: _________________________Nazwisko: _____________________________email: _________________________ 

* Udział w konferencji jest płatny 450,-zł + 23% VAT od uczestnika i obejmuje możliwość udziału we wszystkich wykładach, 

warsztatach i dyskusjach zgodnie z programem konferencji, przerwy kawowe, lunche, wieczorną kolacje. 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 09.10.2018 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: ____________________________________________________________________  NIP ______________ 

Adres: ____________________________________________________________________________________________ 

 

Uczestnicy ISPO Academy w ramach opłaty uczestnictwa otrzymają, jeśli wyrażą takie zapotrzebowanie na niniejszym 

formularzu, bilet wstępu na całe targi ISPO Munich 2019, 03-06.02.2019 oraz 3- dniowy karnet na Krakowski Festiwal Górski,  

30.11-2.12.2018 (oferta limitowana- decyduje kolejność zgłoszeń).  

□ Jestem zainteresowany otrzymaniem biletów na targi ISPO Munich 2019 (bilet na całe targi). 

□ Jestem zainteresowany otrzymaniem biletów na Krakowski Festiwal Górski 2018 (karnet na 3 dni). 

 
□*  Akceptuję Regulamin udziału w Konferencji, dostępny na stronie www.ispoacademy.pl > Rejestracja i zobowiązuje się do 

jego przestrzegania 
□*   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konferencji w celu realizacji Konferencji 

ISPO Academy odbywającej się w dniach 17-18.10.2018, w szczególności rejestracji Uczestnika, rozliczeń oraz przesyłania 
Uczestnikowi informacji dotyczących konferencji za pomocą poczty email, sms oraz aplikacji Messenger, WhatsApp. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konferencji. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE z 
4.5.2016, L 119/1). Mam świadomość przysługujących mi praw, w szczególności prawa dostępu do swoich danych, 
możliwości ich poprawiania, jak również prawa do bycia zapomnianym.  

□   Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pomocą poczty e-mail, sms, aplikacji Messenger i WhatsApp  informacji 
dotyczących produktów grupy ISPO, w szczególności informacji w zakresie targów ISPO Munich, ISPO Beijing, ISPO 
Shanghai, targów OutDoor by ISPO, kolejnych edycji ISPO Academy. 

 
 
Data:  _____________________________    Podpis: _____________________________ 
*wymagane 
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