Zgłoszenie udziału

Walne zgromadzenie spółki publicznej:
symulacja dla kancelarii prawnych i spółek
10 lutego 2010 r., Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie65/69 Warszawa (godz. 10.00 – 16.00)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
(1) imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
stanowisko
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
adres e-mail
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody *)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
podpis uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
(2) imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
stanowisko
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
adres e-mail
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody *)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
podpis uczestnika
*) zgoda dotyczy wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych Fundacji Polski Instytut Dyrektorów zgodnie z
obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych

Nazwa firmy: ..........................................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................................
tel: ..................................................... fax: .........................................................NIP: .............................................................
Do 31 stycznia 2010 r. (włącznie)

Po 1 lutego 2010 r. (włącznie)

pierwsza osoba z firmy/instytucji

600 zł + 22% VAT

900 zł + 22% VAT

druga osoba z firmy/instytucji

500 zł + 22% VAT

700 zł + 22% VAT

Warunki uczestnictwa:

SII

Uczestnicy i Mecenasi Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkowie ACCA i POLRISK oraz SII mają prawo do 50% zniżki. Zniżki nie sumują
się. Podana cena obejmuje: udział w symulacji, materiały i poczęstunek bufetowy przez cały dzień. Płatność za uczestnictwo w symulacji należy
uiścić w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, jednak nie później niż 5 lutego 2010 r., co jest
gwarancją udziału zgłoszonych osób w symulacji. Należność za udział w wysokości........................... zł prosimy przekazać na konto Fundacji
Polski Instytut Dyrektorów 78 1060 0076 0000 3200 0107 9299, Bank BPH SA. Niniejsze zgłoszenie pisemne jest prawnie wiążącą umową
pomiędzy Fundacją Polski Instytut Dyrektorów, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa, NIP: 525-23-45-675, a Zgłoszeniodawcą. Niedokonanie
wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją udziału w symulacji.

...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

Niniejsze zgłoszenie prosimy przesłać faksem na nr (22) 582-97-48 lub mailem na adres:
pid@pid.org.pl. Wszelkich informacji dotyczących uczestniczenia w warsztatach udziela
Izabela Biernat, tel. (22) 582-95-36 lub (22) 582-95-30, adres e-mail: ibiernat@pid.org.pl

