KONFERENCJA

Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz
doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami
weterynaryjnymi a przetwórcami
9 -10. 12.2015 r. ▪ Hotel Aubrecht Country ▪ Koprzywnica 4, 77-320 Przechlewo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika*

Firma:
Stanowisko:
Adres:
NIP
E - mail:
Telefon:
Typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem):


Przedstawiciel zakładu mięsnego należącego do Związku ,,Polskie Mięso”

450 zł



Przedstawiciel firmy okołobranżowej należącej do Związku ,,Polskie Mięso”

850 zł



Przedstawiciel zakładu mięsnego nie należącego do Związku ,,Polskie Mięso”

650 zł



Przedstawiciel firmy okołobranżowej nie należącej do Związku ,,Polskie Mięso”

1050 zł

Dodatkowo:


Pokój 1 – osobowy (w terminie 9/10.12.2015)

270 zł



Pokój 2 – osobowy (w terminie 9/10.12.2015)

310 zł



Bez noclegu
Podane kwoty są cenami netto

*Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji „Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we
współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami”, która odbędzie się w dniu 9.12.2015 r. Wyrażam zgodę na
wystawienie faktury VAT, na podstawie danych zawartych w niniejszym formularzu.
Warunki uczestnictwa:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Cena obejmuje udział w konferencji, przerwę kawową, lunch oraz kolację.
Zgłoszenie następuje w momencie otrzymania przez organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszenia.
Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy
Związkiem Polskie Mięso a podmiotem deklarującym udział w konferencji. Wynikającą z zawartej umowy należność
należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT.
Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: info@polskie-mieso.pl do dnia 20 listopada 2015
roku.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z Konferencji po 1 grudnia 2015 r. zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia
opłaty manipulacyjnej wynoszącej 50% kwoty wynikającej z formularza.
Związek Polskie Mięso zastrzega sobie prawo do zmiany programu, miejsca konferencji w sposób nie zmieniający
wartości merytorycznej Konferencji.
Związek Polskie Mięso zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej terminu.

Związek Polskie Mięso
tel. +48 22 830 26 56, fax +48 22 830 16 48
info@polskie-mieso.pl, www.polskie-mieso.pl

