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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONGRESIE 
 

PROJEKTOWANIE BIM 2018 
 

BUILDING INFORMATION MODELLING 
 

20-21 czerwca 2018 • Warszawa 
 

Opieczętowany i podpisany dokument proszę odesłać faksem na numer: 12 378 33 33 
lub zeskanowany na adres e-mail: marketing@media2.com.pl 

 
Nazwa firmy: .................…................................................................................................................................................... 
 
Adres: …......................................................................................................................... NIP: …......................................... 
 
Tel: ................................... faks: .............................. e-mail:  .............................................................................................. 
 
Osoba do kontaktu: .................................................... tel: ............................. e-mail: ....................................................... 
 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO 
                (prosimy o zaznaczenie właściwego wariantu)                    ILOŚĆ OSÓB: 

 

□  Wariant „A” – standardowe uczestnictwo:   990 zł + 23% VAT .............. 
 

W skład opłaty wchodzą: wpisowe (za udział w sesjach), kpl materiałów kongresowych, posiłki 
i napoje, przerwy kawowe, imienny certyfikat uczestnictwa.  
 

Rejestracja i wniesienie opłaty rejestracyjnej do dnia 30.05.2018 uprawnia do zniżki do kwoty 
790 zł + 23% VAT z tytułu uczestnictwa w wariancie "A". 
 

□  Wariant „B” – administracja publiczna, urzędy i edukacja: 330 zł + 23% VAT .............. 
 

(dotyczy: administracji i urzędów publicznych, instytutów i szkolnictwa) 
 

W skład opłaty wchodzą: wpisowe (za udział w sesjach), kpl materiałów kongresowych, posiłki 
i napoje, przerwy kawowe, imienny certyfikat uczestnictwa.  
 

Rejestracja i wniesienie opłaty rejestracyjnej do dnia 30.05.2018 uprawnia do zniżki do kwoty 
290 zł + 23% VAT z tytułu uczestnictwa w wariancie "B". 
 

Opłata rejestracyjna w żadnym wariancie nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania ani parkingu. 
 

ZGŁOSZENI UCZESTNICY KOGRESU 
 

Lp imię i nazwisko stanowisko e-mail 
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PROCEDURA PŁATNOŚCI (prosimy o zaznaczenie właściwego wariantu) 
 

□ Faktura VAT:     Upoważniamy Organizatora do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu 
 

□ Faktura PRO FORMA   
   

Wpłaty należy dokonać przelewem na podstawie faktury, przelewem po otrzymaniu faktury pro-forma lub gotówką w 
recepcji przed rozpoczęciem Kongresu. Fakturę prześlemy po wpłacie należności na nasz rachunek w terminie do 7 dni. 
 

ANULOWANIE UDZIAŁU 
 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata kongresowa zostanie być zwrócona w 100% w przypadku pisemnej 
rezygnacji najpóźniej w dniu 30.05.2018 i w 50% w przypadku rezygnacji najpóźniej w dniu 08.06.2018. W przypadku 
rezygnacji po 05.06.2018 pobierane jest 100% opłaty za udział. W razie nieobecności uczestnika opłata kongresowa nie 
będzie zwracana. Istnieje możliwość zastępstwa wcześniej zgłoszonej osoby biorącej udział w Kongresie. 


