
 
 
 
 

Formularz zgłoszenia na VII Forum Branży Ogrodniczej i                  
I Kongres Dystrybucji i Handlu 

 
 
      

    
  

 
 
 
 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 

 

Adres 
 

Ulica Miejscowość Kod pocztowy NIP 

Nr telefonu 
 

 Nr fax E-mail 

Dane uczestników Forum 

 
Lp. 

 
Imię i Nazwisko 

 
Stanowisko 

 
 

 
 

 
    

   

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Warunkiem uczestnictwa w VII FORUM BRANŻY OGRODNICZEJ jest wniesienie opłaty 
uczestnika na konto: Media Experts sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 43/1 Poznań nr konta: 86 1240 
6625 1111 0000 5609 9210  w wysokości: 350zł + VAT/osobę. Po uiszczeniu opłaty zostanie 
wystawiona faktura. 

2. Opłata obejmuje:  
1. uczestnictwo we wszystkich prelekcjach i panelach,  
2. catering, 
3. pełne materiały konferencyjne,  
4. uczestnictwo w uroczystym bankiecie 

3. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:  
1. 3-4 osób - organizator udzieli 10% rabatu,  
2. 5 osób - organizator udzieli 15%rabatu,  
3. powyżej 5 osób - możliwa jest negocjacja ceny uczestnictwa.  

4. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w Konferencji do 21 września 2017 r. uczestnik 
nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, 
zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% ceny VII Forum + VAT/osobę.  

5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 21 września 2017 r., a nie wezmą 
udziału w Konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie 
wystawionej im faktury.  

6. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w VII Forum Branży 
Ogrodniczej.  

7. Zamiast zgłoszonej osoby w VII Forum Branży Ogrodniczej może wziąć udział inny pracownik 
firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora Forum).  

Wypełnione zgłoszenie proszę odesłać na adres email forum@biznes-ogrodniczy.pl do dnia 21 września 2017 

Termin 3 października 2017 roku Hotel NOVOTEL Poznań 

Centrum 

Cena: 350 PLN + 23% VAT 

 

 

 

 

 

 

 

X TAK, wezmę udział w II Forum Branży Ogrodniczej 

 

TAK, wezmę udział w VII Forum Branży Ogrodniczej 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/desktop#NONE
https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/desktop#NONE
mailto:forum@biznes-ogrodniczy.pl


8. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania VII Forum Branży Ogrodniczej, kwota 
wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Forum  

9. Organizator NIE gwarantuje, nie rezerwuje i nie zapewnia noclegu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia Forum oraz do 

odwołania Forum 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszenia bez podania 

przyczyny 

 

 

 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Media Experts sp. z o.o. do 
wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.  
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb związanych z VII Forum Branży 
Ogrodniczej (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. Wyrażam również 
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych  dot. Media Experts Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Media Experts Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 43/1 
60-784 Poznań 
tel. 061 820 41 75                                          
redakcja@biznes-ogrodniczy.pl 

 
Pieczątka i podpis 


