INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA
V KONWENT INFORMATYKÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
24- 25 kwietnia 2019 roku
Hotel ZAMEK RYN****
MAZURSKIE CENTRUM KONFERENCYJNO – WYPOCZYNKOWE
„ZAMEK RYN” Sp. z o. o., Plac Wolności 2, 11-520 Ryn
Podpisaną i zeskanowaną Kartę zgłoszenia należy przesłać najpóźniej w terminie
do 12 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konwentit@warmia.mazury.pl

Kartę wypełniamy indywidualnie dla każdego uczestnika
DANE UCZESTNIKA
imię i nazwisko:
stanowisko:
instytucja (pełen adres)
+ szczegółowe
DANE DO FAKTURY
(nabywca/odbiorca/NIP)
nr telefonu
adres e-mail
Proszę o zaznaczenie odpowiedniej opcji:
Korzystam z noclegu 24-25.04.2019r. (2-dniowe wyżywienie w cenie)
Posiłki wegetariańskie
Zajmuję pokój 1-os. (liczba miejsc ograniczona–decyduje kolejność zgłoszeń)
Zajmuję pokój 2-os. (ze Współlokatorem …………………………………………)
Należność za nocleg w wysokości 200,00 zł. brutto/os. (miejsce w pokoju
2 osobowym zajmowanym przez 2 osoby) lub 300,00 zł. brutto/os. (miejsce
w pokoju jednoosobowym). Fakturę VAT za nocleg otrzymacie Państwo po
zameldowaniu od MCKW „ZAMEK RYN” Sp. z o. o. (tytuł faktury: „usługa noclegowa
8%”).
NIE korzystam z noclegu 24-25.04.2019r.
Posiłki wegetariańskie
Zgłaszam uczestnictwo w obiedzie w dniu 24.04.2019r. (50 zł. brutto/os.)
Zgłaszam uczestnictwo w uroczystej kolacji w dniu 24.04.2019r. (70 zł. brutto/os.)
Fakturę VAT za wyżywienie otrzymacie Państwo po zameldowaniu od
MCKW „ZAMEK RYN” Sp. z o.o. (tytuł faktury: „usługa gastronomiczna 23%”).
UWAGA! LICZBA MIEJSC NA KONWENCIE OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Zgłoszenie uczestnika niniejszą Kartą zgłoszeniową jest jednoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania
z Państwa strony zgodnie z podanymi wyżej informacjami i kosztami oraz będzie skutkowało
wystawieniem faktury VAT przez Hotel Ryn.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Hotel Zamek RYN, pl. Wolności 2
11- 520 Ryn, w celu uczestnictwa w V Konwencie Informatyków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W każdej chwili przysługuje
Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………..……….………..…………….
(data, pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnianej)

