Konferencja Stormwater Poland 2018 15-16 marca 2018r., Gdańsk
Formularz Zgłoszeniowy
Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencje@retencja.pl lub pocztą na adres: RETENCJAPL sp. z o.o.
ul. Szymanowskiego 4, 80-280 Gdańsk z dopiskiem „Stormwater Poland 2018”
Prosimy o wypełnienie osobnego formularza dla każdego uczestnika konferencji.
DANE UCZESTNIKA:

DANE FIRMY (DO FAKTURY VAT):

Imię i nazwisko ……...........................................................................…….

Nazwa Firmy/Instytucji/Uczelni

Nazwa Firmy/Instytucji/Uczelni

……….............................................................................…………..

……............................................................................…………………..

Adres ………..................................................................................…………

Stanowisko …..................................... Tel. ...........................................

NIP ………........................................ Tel. ................................................

E-mail ..........................................................................................…………

E-mail .........................................................................................………….

KOSZT UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 1490 zł netto + 23 %VAT* (1832,70 zł brutto)
*koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z podatku VAT.

Oświadczamy, że udział w konferencji finansowany jest ze środków publicznych



Opłatę konferencyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe: RETENCJAPL Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 4, 80-280 Gdańsk
mBank: 24 1140 1065 0000 4975 6800 1001
W tytule przelewu należy podać: IMIĘ i NAZWISKO_Stormwater Poland 2018. Prosimy o dokonanie płatności za konferencję najpóźniej do 8 marca 2018 r.
Prosimy o wystawienie faktury Pro Forma



ZAKWATEROWANIE:
Dla wygody uczestników proponujemy nocleg w jednym z dwóch hoteli w Gdańsku.
W wymienionych lokalizacjach, specjalnie dla naszych Gości ustaliliśmy preferencyjne stawki za pobyt.
Rezerwacji dokonać można, kontaktując się bezpośrednio z hotelami:
HOTEL HILTON
Adres: Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk, tel. 58 778 71 00

HOTEL PURO
Adres: Adres: Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk, tel. 58 563 50 00

Szczegóły na stronie www.stormwater.retencja.pl w zakładce Zakwaterowanie.
WARSZTATY:
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach, które odbywać się będą w czasie konferencji. O rezerwacji miejsca w szkoleniach decyduje
kolejność zgłoszeń.
„Od pomiaru do modelu”, 15 marca, godz. 14:00

„Nowe Prawo Wodne – aspekty prawne”, 16 marca, godz. 11:50

Ideą tych warsztatów jest przedstawienie możliwości
modelowania sieci kanalizacyjnych przy użyciu
najnowszych technologii i przy wykorzystaniu do
obliczeń realnych danych opadowych.

W ramach konferencji proponujemy, aby przesyłali do nas Państwo swoje pytania dotyczące
przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne i/lub do nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 27 października 2017 r.



Jesteśmy zainteresowani udziałem naszego
przedstawiciela w szkoleniu

 Chciałbym/chciałabym zgłosić swoje pytanie
Treść pytania: …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WARUNKI REZYGNACJI
Anulacji zgłoszenia dokonywać można do dnia 8 marca 2018 r. e-mailem na adres: konferencje@retencja.pl. Rezygnacja z udziału w konferencji po
wyznaczonym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za uczestnictwo oraz za niewykorzystany nocleg. Organizator konferencji zastrzega sobie
prawo do zmiany programu wydarzenia.
INFORMACJE DODATKOWE
Czy ma Pan/Pani szczególne wymagania odnośnie diety?



TAK – jakie? ...................................................................................................................



NIE

OŚWIADCZENIE
Akceptujemy warunki uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty kosztów udziału w konferencji oraz za zarezerwowane usługi. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez RETENCJAPL Sp. z o. o.,
ul. Szymanowskiego 4, 80-280 Gdańsk, danych osobowych do celów związanych z realizacją konferencji ”Stormwater Poland 2018” oraz w zakresie prowadzonej przez RETENCJAPL Sp. z o. o. działalności gospodarczej (w
szczególności działalności marketingowej) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Mam świadomość prawa do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych w bazie danych osobowych RETENCJAPL Sp. z o.o. oraz dobrowolności ich podania. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz. U. 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert udziału w szkoleniach i innych materiałów marketingowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonywanych podczas konferencji, Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć lub filmów
dowolną techniką, na dowolnym nośniku i za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez RETENCJAPL Sp. z o.o.

.......................................................................................
Miejscowość i data

.......................................................................................
Podpis i pieczątka

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Stormwater Poland 2018
1. Termin konferencji: 15-16 marca 2018 r.
2. Miejsce konferencji: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Plac Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk
T: +48 58 760 09 60
http://www.muzeum1939.pl/
3. Miejsce uroczystej Gali: Hotel Hilton***** (Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk)

4. Punkt informacyjny dotyczący konferencji znajdować się będzie w Muzeum II Wojny Światowej i będzie czynny w dniu rozpoczęcia konferencji od
godz. 9:00 r. do momentu zakończenia konferencji.
5. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na Państwa prośbę.
6. Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi: 1 490,00 zł netto
7. Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, udział w uroczystej Gali, koszty wyżywienia w
dniach 15-16 marca 2018 r. oraz udział w dodatkowych warsztatach.
8. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.
9.

Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na konto:
RETENCJAPL Sp. z o.o., Szymanowskiego 4, 80-280 Gdańsk
mBank: 24 1140 1065 0000 4975 6800 1001

10. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie Formularza Zgłoszeniowego na adres e-mail: konferencje@retencja.pl do dnia 01.03.2018 r.
11. Rejestracja on-line możliwa jest poprzez stronę: www.stormwater.retencja.pl
12. Każdy z Uczestników otrzyma e-mail potwierdzający wpisanie na Listę Uczestników.
13. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o rezerwacji udziału w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Dla wygody uczestników organizator przygotował preferencyjne stawki za nocleg w dwóch hotelach: Hilton oraz PURO. Każdy z uczestników
dokonuje rezerwacji noclegu we własnym zakresie. Uwaga! Preferencyjne stawki za pobyt w hotelu będą gwarantowane w miarę dostępności
wolnych pokoi. Szczegóły dotyczące zakwaterowania oraz ceny dostępne są na stronie: www.stormwater.retencja.pl/zakwaterowanie.
15. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w cenie promocyjnej również w terminie 14-15 marca 2018 roku.
16. Na miejscu konferencji dostępny jest parking. Uczestnicy konferencji zwolnieni są z opłaty za parkowanie, po uprzednim skasowaniu biletu w punkcie
informacyjnym Muzeum (na hasło: Stormwater Poland).
17. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy,
po wcześniejszym poinformowaniu organizatora.
18. Organizator – spółka RETENCJAPL zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
19. Organizator – spółka RETENCJAPL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji poszczególnych założeń konferencji, jak również nie
ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Uczestników jakiegokolwiek punktu programu spotkania zgodnie z „Warunkami uczestnictwa w
spotkaniach organizowanych przez spółkę RETENCJAPL”, dostępnych na stronie: www.stormwater.retencja.pl.
20. Nagrywanie lub utrwalanie w jakikolwiek inny sposób konferencji jest niedozwolone.
21. Powyższe warunki organizacyjne nie mają zastosowania dla zgłoszeń przesłanych po terminie 08.03.2018 r. W tym przypadku warunki organizacyjne
należy ustalić indywidualnie z organizatorem.
22. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli:
Magdalena Pielacha M: +48 609 522 117 E: konferencje@retencja.pl.
23. Informacji na temat zgłoszeń i rezerwacji noclegów udzielą:
Alicja Szalkiewicz M: +48 731 909 893 E: alicja.szalkiewicz@retencja.pl
Paulina Zabrocka M: +48 609 909 193 E: paulina.zabrocka@retencja.pl

