……………………..…………………, dnia ……………………………..

.......................................................
(pieczątka firmowa)

Biuro Organizacyjne Konferencji
„Badania techniczne pojazdów w świetle
obowiązujących przepisów - 2016”
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80, 03 -301 Warszawa
tel.: (022) 43 85 200; fax: (022) 43 85 201
e-mail: patronat@its.waw.pl

KARTA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
XVII KONFERENCJA SZKOLENIOWA „BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW – 2016”
1.

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

2.

Nazwa i adres jednostki delegującej: ................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3.

Nr telefonu (z nr kier.):…………………………….…… e-mail: ………………………………………………..………………

4.

Nr umowy patronackiej (dla SKP będących pod Patronatem ITS):………………………………………………...

5. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:
6. Zgłaszam swoje uczestnictwo w Konferencji i proszę o rezerwację zgodnie z ofertą:
pokój 1-osobowy
(880 zł/1160 zł)+VAT*

miejsca w pokoju
2-osobowym
(700 zł/980 zł)+VAT*

miejsca dla osoby
towarzyszącej w pokoju
z osobą zgłoszoną
(550 zł/650 zł)+VAT*

miejsca dla stoiska
wystawowego**
(1000 zł)+VAT*

wygłoszenie referatu
i prezentacja firmy**
(200 zł)+VAT*

* ceny netto (cena dla przedstawicieli SKP pod patronatem ITS/cena dla pozostałych osób). Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
** dotyczy przedstawicieli producentów i sprzedawców urządzeń diagnostycznych

Zobowiązuję się do uregulowania należności za udział w Konferencji do dnia 21 października 2016 r. na
nr rachunku bankowego ITS: 92 1060 0076 0000 3310 0015 3875 oraz przesłanie kopii potwierdzenia
wpłaty na e-mail: patronat@its.waw.pl lub nr faksu (022) 43 85 201 do dnia 24 października 2016 r.
W przypadku nie przesłania powyższego potwierdzenia należy mieć je przy sobie podczas rejestracji
w hotelu. Biuro Konferencji i recepcja czynne będą dnia 24 października 2016 r. od godz. 15:00 do
18:00.
Jednostka delegująca jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.
Upoważniamy Instytut Transportu Samochodowego do wystawienia faktury VAT bez podpisu nabywcy.
PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY UPOWAŻNIONEJ
Uczestnik Konferencji

Gł. Księgowy (instytucji delegującej)

Dyrektor (instytucji delegującej)

……………………………..…………….

…………………………………..……….

………………………..………………….

Karty należy przesyłać na e-mail: patronat@its.waw.pl lub faksem pod nr (022) 43 85 201 do dnia 17 października 2016 r.
O udziale w konferencji decydować będzie kolejność nadsyłania niniejszej karty do biura organizacyjnego.
Prosimy na karcie zgłaszać tylko jednego uczestnika konferencji.

