FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STOISKA
Konferencja naukowo-techniczna
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

„Przewóz towarów niebezpiecznych”
4-6 marca 2020, Warszawa ul. Puławska 125

Wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI formularz prosimy przesłać na adres e-mail: ptn@tdt.gov.pl

Dane osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko:

Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury:
drogą elektroniczną na adres e-mail:
……………………………………………………………….

Tel.:

e-mail:
na poniższy adres firmy

Firma – dane do faktury
Nazwa:

Płatnik VAT:
[tak/nie]

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr:

NIP:

Adres korespondencyjny – wypełnić, gdy adres
firmy jest inny:

Proszę o wystawienie faktury proforma
TAK

NIE

Koszt stoiska

Powierzchnia wystawiennicza 6 m2

Wyposażenie stoiska – w cenie

1500 zł + 23% VAT

230 V/16 A
400 V/16 A




 TAK
 NIE

stół
ILOŚĆ:

 TAK
 NIE

krzesła
ILOŚĆ:
wymiary oraz waga w kg najcięższego
eksponatu
(max. 80 cm x 120 cm -europaleta)

wys. .……………cm x szer. ………… cm x gł. …………cm

………… kg

Lista usług/produktów prezentowanych na stoisku:
(Uczestnicy konferencji otrzymają listę wystawców oraz prezentowanych produktów i usług)

1.

2.

3.

4.

WARUNKI KORZYSTANIA Z POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ:
1. Niniejszym zgłaszamy nasze uczestnictwo jako wystawca podczas wystawy towarzyszącej Konferencji naukowotechnicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”.
2. Budowa i demontaż:
Wyposażenie stoiska jest możliwe od 4 marca 2020 r. od godziny 12:00 do godziny 15:00.
Rozpoczęcie wystawy: 5 marca 2020 r. godzina: 9:00. Zakończenie wystawy: 6 marca 2020 r. godzina 13:30.
Demontaż stoiska 6 marca od godziny 13.30 do 15:30.
3. Obsługa stoiska:
Koszt uczestnictwa obsługi stoiska nie jest wliczony w cenę powierzchni wystawienniczej - należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy dla uczestników i odesłać na adres e-mail: ptn@tdt.gov.pl
Niniejszym zgłoszeniem każdy wystawca potwierdza odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy. Dotyczy to w szczególności wystawy ruchomych eksponatów (np. robotów, częściowo lub całkowicie
zmechanizowanych systemów). W przypadku naruszenia przepisów organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
wystawcy z wystawy.

Wpłaty prosimy dokonywać na:
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY, UL. PUŁAWSKA 8, 00-613 WARSZAWA
NIP 526-25-19-220
Nr rachunku bankowego: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Dopisek na przelewie: „ptn/stoisko/firma”
TERMIN WPŁAT: 28.02.2020 r.

Oświadczenia obligatoryjne:
1. Na podstawie art. 2 pkt 32 oraz art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą
elektroniczną.
2. Jednocześnie zobowiązujemy się/zobowiązuję się osobiście* do dokonania wpłaty z tytułu zamówienia stoiska
wystawienniczego podczas w wyżej wymienionej konferencji. *(proszę skreślić, jeśli nie dotyczy)
3. Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty za stoisko Transportowy Dozór Techniczny prześle Państwu fakturę.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu
przesyłania informacji o konferencji.
5. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez TDT o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych.
6. Warunki rezygnacji:
 organizator przyjmuje rezygnację wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: ptn@tdt.gov.pl. Brak pisemnej
rezygnacji ze stoiska do 28.02.2020 r. będzie skutkował obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za stoisko.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca konferencji w przypadku niewystarczającej liczby osób,
które zadeklarowały swój udział w konferencji. W przypadku gdyby konferencja nie odbyła się z winy Organizatora,
TDT zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za zarezerwowane stoisko (bez odsetek i odszkodowania) w terminie 10
dni roboczych od daty odwołania konferencji.
8. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej do obsługi stoiska, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
9. W przypadku faktury proforma termin wpłaty zostanie określony na fakturze.
10. Wypełniony formularz zgłoszeniowy stoiska wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesyłać na adres e-mail:
ptn@tdt.gov.pl. Ostateczny termin nadsyłania kompletnego zgłoszenia upływa 28.02.2020 r.

KONTAKT:
w sprawach organizacyjnych:
Barbara Małyska-Makowska, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 728 333 224
Barbara Roman, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 513 125 057
Natalia Chęć, e-mail: konferencja.spawalnicza@tdt.gov.pl, tel. 728 333 200

................................................
miejscowość i data

......................................................
dane osoby zgłaszającej/firma

