
Zgłoszenie uczestnictwa
III OGÓLNOPOLSKIE FORUM DYREKTORÓW OSiR

6-8.10.2014 (poniedziałek-środa), hotel Willa Port**** w Ostródzie (www.willaport.pl)

Nazwa instytucji:

Adres instytucji:

telefon:  

e-mail:

Imię i nazwisko uczestnika;   
stanowisko tel. kom.:

Imię i nazwisko drugiego 
uczestnika;  stanowisko tel. kom.:

Zakwaterowanie Hotel Platinum**** w Ostródzie (www.hotelplatinum.pl)

Miejsce i data zgłoszenia Pieczątka Podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Zamawiającego

Fundacja Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej, ul. Ciołkowskiego 88F, 15-545 Białystok, KRS 0000496267, REGON 200833107, NIP 966-209-12-65, 
nr rachunku SBR Bank O/Białystok 28 8769 0002 0392 7674 2000 0010

Termin nadsyłania  

zgłoszeń – 26.09.2014

PAKIET PROFI PLUS (2 noclegi, kolacja, 3 dni konferencyjne)

Koszt uczestnictwa 1 osoby w pokoju 1-osobowym: 

 1.150 zł netto x liczba osób ……… łącznie: …………… zł

Koszt uczestnictwa 1 osoby w przypadku zgłoszenia  
2 osób:

 w pokoju 2-osobowym:  
 1.050 zł netto x liczba osób ……… łącznie: …………… zł

Cena obejmuje: 2 noclegi ze śniadaniem 
6/7/8.10.2014 r., kolację, 2 obiady, przerwy kawowe, 
materiały konferencyjne (także na płycie CD wysłane 
po konferencji), certyfikat uczestnictwa, bankiet z 
dj’em oraz udział w zawodach sportowych, korzystanie 
z basenu solankowego, jacuzzi, sauny, parking, Internet. 

PAKIET PROFI (1 nocleg, 2 dni konferencyjne)

Koszt uczestnictwa 1 osoby w pokoju 1-osobowym: 

 880 zł netto x liczba osób ……… łącznie: …………… zł

Koszt uczestnictwa 1 osoby w przypadku zgłoszenia  
2 osób:

 w pokoju 2-osobowym:  
 780 zł netto x liczba osób ……… łącznie: …………… zł

Cena obejmuje: 1 nocleg ze śniadaniem 7/8.10.2014 r., 
2 obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne 
(także na płycie CD wysłane po konferencji), certyfikat 
uczestnictwa, bankiet z dj’em oraz udział w zawodach 
sportowych, korzystanie z basenu solankowego, jacuzzi, 
sauny, parking, Internet. 

Płatność najpóźniej do 01.10.2014 r. Do podanych powyżej cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dane do faktury:

Pełna nazwa Zamawiającego / Instytucji:

NIP:

Adres:

Osoba do kontaktu:

telefon: e-mail:

Adres korespondencyjny

Zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oświadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie 
informacji marketingowych od Fundacji IRIS drogą elektroniczną na ww. adres e-mail. TAK  

O udziale w Forum decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Forum 
na warunkach w nim określonych. Rezygnacja z udziału w Forum na 21 dni lub mniej przed jego rozpoczęciem nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej 
kwoty. Rezygnacja z udziału w Forum może być zgłoszona tylko w formie pisemnej (e-mail, faks, poczta). Płatności za udział w Forum należy dokonać najpóźniej 
do 01.10.2014 na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Zamawiający, który nie odwoła rezerwacji, a nie weźmie udziału w Forum, zostanie obciążony 
pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia uczestnictwa, na podstawie faktury VAT.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres: firis@firis.pl lub na numer faksu:  85 874 22 33


